แผนแม่บท
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(สำ�นักงาน กปร.)

จัดทำ�โดย
		
		
พิมพ์ครั้งที่ ๒
พิมพ์โดย
		
		

สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.)
๒๐๑๒ ซอยอรุณอมรินทร์ ๓๖ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๐๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๗ ๘๕๔๓
พฤษภาคม ๒๕๕๗
บริษัท จุดทอง จำ�กัด
๑๙๑/๘๒-๘๓ หมู่ที่ ๑๔ ถนนลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๑ ๗๐๙๕-๖ โทรสาร ๐ ๒๕๓๙ ๙๙๐๙

คำ�นำ�
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติมีความสำ�คัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทรัพยากรดิน ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างเป็น
ห่วงโซ่กบั การดำ�เนินชีวติ ของมนุษย์ ทัง้ ในบริบทของภาคการเกษตร สิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรม และการเปลีย่ นแปลงทางธรรมชาติ
ของโลก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำ�คัญและทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล จึงได้พระราชทานพระราชดำ�ริ
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้น�ำ หญ้าแฝก ซึง่ เป็นพืชทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะพิเศษ มีรากยาว หยัง่ ลึกแผ่กระจายเป็นตาข่ายลงไปในดินเสมือนเป็น
กำ�แพงธรรมชาติทม่ี ชี วี ติ มาใช้แก้ปญั หาการชะล้างพังทลายของดินอย่างต่อเนือ่ ง ทรงเน้นความสำ�คัญของหญ้าแฝกในการอนุรกั ษ์ดิน
และนํ้าครอบคลุมการดำ�เนินงานทั้งการศึกษา วิจัย วิธีการปลูกเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งใน
ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญหาภัยธรรมชาติทั้งพายุ นํ้าหลาก และดินถล่ม การปลูกหญ้าแฝกน่าจะเป็นวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยบรรเทาความรุนแรงของปัญหาภัยธรรมชาติได้
สำ�นักงาน กปร. ซึ่งเป็นแกนกลางในการประสานขับเคลื่อนดำ�เนินงาน และมีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โดยมีนายอำ�พล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน มีหน้าที่
รับผิดชอบด้านนโยบายร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ หน่วยงาน และมีคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ รับผิดชอบด้านวิชาการวางแผนและติดตามประเมินผล ตลอดจนการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
โดยได้ดำ�เนินงานภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ ๒๕๕๔)
ปัจจุบัน สำ�นักงาน กปร. ได้จัดทำ�แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดมความคิดเห็นกำ�หนดกรอบแนวทางการดำ�เนินงานในปี
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีผแู้ ทนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กร ชุมชน กลุม่ /เครือข่ายเกษตรกร
เข้าร่วมดำ�เนินงาน จากนั้นได้ประมวลความคิดเห็นต่างๆ เรียบเรียงประมวล (ร่าง) แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อเสนอให้คณะทำ�งานวางแผนแม่บทการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ พิจารณากลั่นกรอง และนำ�เสนอให้คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริให้ความเห็นชอบตามลำ�ดับ โดยแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประกอบด้วยแนวทางมาตรการทีเ่ น้นแนวพระราชดำ�ริการพัฒนาและรณรงค์
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ โดยเฉพาะในพืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญั หาการชะล้างพังทลายสูง พืน้ ทีว่ กิ ฤตทีม่ คี วามเสีย่ งภัย
จากดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก
สำ�นักงาน กปร. ขอขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในทุกภาคส่วนที่ร่วมกันพิจารณาจัดทำ�แผนแม่บทฯ
ฉบับปัจจุบันให้แล้วเสร็จ และเชื่อมั่นว่าหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนในการดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกจะสามารถ
นำ�แผนแม่บทฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบชี้นำ�ในการวางแผน ประสานงาน อำ�นวยการ และบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

				
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(สำ�นักงาน กปร.)

สารบัญ
			
บทสรุปผู้บริหาร
หลักการและเหตุผล
ผลการดำ�เนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มการพัฒนา
วิสัยทัศน์		
วัตถุประสงค์
กรอบแนวทางการดำ�เนินการ
เป้าหมาย
แนวทางและมาตรการในการดำ�เนินงาน
ระยะเวลาดำ�เนินงาน
องค์กรบริหารงาน
การแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ
ภาคผนวก
- ประมวลพระราชดำ�ริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
- คำ�สั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ที่ ๖/๒๕๕๑
		 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
- คำ�สั่งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ที่ ๑/๒๕๕๔
		 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
- คำ�สั่งคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ที่ ๓/๒๕๕๔
		 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (เพิ่มเติม)
- คำ�สั่งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์
		 การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ที่ ๑/๒๕๕๔
		 เรื่องแต่งตั้งคณะทำ�งานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
		 ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนแม่บทโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ได้มมี ติเห็นชอบในหลักการกรอบแนวทางการจัดทำ�
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และพิจารณาแต่งตัง้
คณะทำ�งานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ เมือ่ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิ
และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อพิจารณาจัดทำ�ร่างแผนแม่บทโครงการฯ
สำ�นักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ได้ด�ำ เนินงานจัดทำ�
(ร่าง) แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยได้รวบรวมสังเคราะห์ผลที่ได้จากการระดมความคิดของหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรชุมชน กลุม่ เครือข่ายเกษตรกร ทีเ่ ข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารฯ เมือ่ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔
และยกร่างแผนแม่บทโครงการฯ เสนอคณะทำ�งานวางแผนแม่บทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔
พร้อมนำ�เสนอคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริพิจารณาเห็นชอบรับรองแผน
แม่บทฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อหาสาระสรุปได้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ : ทบทวนผลการดำ�เนินงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำ�กัดโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริทผ่ี า่ นมาตัง้ แต่แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑ ถึง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๔) ทีไ่ ด้รวบรวมสังเคราะห์ผล
จากผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทีร่ ว่ มดำ�เนินงานโครงการและผลการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารฯ ร่างแผนแม่บท
โครงการฯ ประกอบด้วย ด้านการศึกษา วิจยั งานด้านการจัดการองค์ความรู้ งานด้านส่งเสริม งานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และงานด้านบริหารจัดการ
ส่วนที่ ๒ : กรอบแนวทางการดำ�เนินการในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ ซึ่งมีประเด็นปรับเปลี่ยน คือ
			 ๑. ยึดแนวพระราชดำ�ริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีไ่ ด้พระราชทานไว้ตง้ั แต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบนั
โดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ยืนต้นที่มีรากแก้วในพื้นที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มเพราะมีความลาดชันสูง
			 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านหญ้าแฝก โดย
เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกในทุกภาคส่วน เชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำ�บล ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างเป็นรูปธรรม
			 ๓. ติดตาม กำ�กับ ดูแลพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกโดยชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงเชือ่ มโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทำ�แผนพัฒนาตำ�บลในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากร
ท้องถิ่น พร้อมทั้งเน้นให้ความสำ�คัญกับการจัดการองค์ความรู้หญ้าแฝก โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)
เป็นเครื่องมือในการติดตามการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างต่อเนื่อง
			 ๔. เป้าหมายพืน้ ทีแ่ ละประชากร ได้ก�ำ หนดไว้ ๔ เป้าหมาย คือ ๑) พืน้ ทีท่ ม่ี กี ารชะล้างพังทลายปานกลาง
และสูง พืน้ ทีเ่ กษตรกรรม พืน้ ทีว่ กิ ฤตทีม่ คี วามเสีย่ งต่อดินถล่มและนํา้ ป่าไหลหลาก พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาทีด่ นิ ๒) เพือ่ การฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ๓) เพือ่ ส่งเสริม สาธิต ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ และการขยายพันธุ์ ๔) เพือ่ ฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อม
ในเขตอุตสาหกรรม
			 ๕. แนวทางและมาตรการในการดำ�เนินงาน กำ�หนดไว้ ๓ ด้าน ได้แก่
				 ๑) ด้านการศึกษา วิจัย : วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา วิจัยการนำ�หญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ให้มี
ความถูกต้องครบถ้วน และพิจารณาแนวทางการนำ�ผลการศึกษา วิจยั ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จแล้วไปขยายผลให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
ตลอดจนศึกษา วิจัยประสิทธิภาพการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤต โดยมีมาตรการในการดำ�เนินงาน ดังนี้
					 ๑.๑) ส่งเสริมงานศึกษา วิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกฯ อย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ ให้ได้องค์ความรูใ้ หม่ ได้แก่ การศึกษา วิจยั ในลักษณะของการประยุกต์และต่อยอดซึ่ง
เป็นการศึกษาดำ�เนินงานในพื้นที่จริง และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการศึกษา การศึกษาโครงการใหญ่เพื่อการอนุรักษ์ดินและ
นํ้าในพื้นที่เฉพาะ การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับใช้หญ้าแฝกในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ เป็นต้น
ก

					 ๑.๒) นำ�ผลงานวิจยั ทีส่ มั ฤทธิผ์ ล ส่งเสริมและขยายผลไปยังกลุม่ เป้าหมายต่างๆ ให้แพร่หลายมากยิง่ ขึน้
					 ๑.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานศึกษา ทดลอง วิจัย ได้แก่ เพิ่มมาตรการกำ�กับ
ตรวจสอบการดำ�เนินงานศึกษา วิจยั ให้ชดั เจน พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานศึกษา วิจยั และนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้
				 ๒) ด้านการจัดการองค์ความรู้ : วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีหญ้าแฝก โดยมีมาตรการในการดำ�เนินงาน ดังนี้
					 ๒.๑) จัดทำ�และพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้าในพื้นที่สถาบันการศึกษา
					 ๒.๒) ส่งเสริมการจัดการองค์ความรูข้ องหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เช่น มีศนู ย์เรียนรูใ้ นแต่ละจังหวัด
					 ๒.๓) ขยายผลองค์ความรูส้ หู่ น่วยงานภาคอุตสาหกรรมให้มคี วามรูด้ า้ นการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกใน
การฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
					 ๒.๔) ส่งเสริมการเชือ่ มโยงเครือข่ายภาคเอกชนและหมอดินอาสา เพือ่ เป็นแกนนำ�ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้
					 ๒.๕) จัดทำ�องค์ความรู้ให้สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคมและกลุ่มเป้าหมายควบคู่กับการศึกษา
วิจัยพื้นบ้าน
				 ๓) ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ : วัตถุประสงค์เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดำ�เนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหญ้าแฝก และการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอย่างมีประสิทธิผล
โดยมุ่งเน้นเป็น ๒ ด้าน คือ
					 ๓.๑) ด้านการส่งเสริม ได้แก่ จัดทำ�แผนบูรณาการการปลูกหญ้าแฝกโดยการมีสว่ นร่วมของกลุม่ ภาคี
เครือข่าย ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในพืน้ ทีเ่ ปิดใหม่ ส่งเสริมหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมในการผลิตกล้าหญ้าแฝก ร่วมสนับสนุนการปฏิบตั ิ
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว
					 ๓.๒) ด้านประชาสัมพันธ์ ได้แก่ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก พัฒนาเว็บไซด์ให้ทุกกลุ่มสามารถสืบค้นใช้งานได้ จัดทำ�สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ
			 ๖. องค์กรการบริหาร ประกอบด้วย ระดับนโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ และระดับปฏิบตั ิ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล และคณะอนุกรรมการ
ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายหญ้าแฝกในระดับจังหวัด สำ�หรับหน่วยปฏิบตั ไิ ด้เพิม่ เติมหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับโครงการทีจ่ ะสนับสนุนการดำ�เนินงานสนองพระราชดำ�ริไปยังเป้าหมายพืน้ ทีใ่ นเขต
อุตสาหกรรม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ
			 ๗. การแปลงแผนไปสูภ่ าคปฏิบตั ิ ประกอบด้วย การจัดทำ�แผนปฏิบตั กิ าร ระยะ ๕ ปี คือ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙
และการติดตามประเมินผล โดยติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการด้านวิชาการ และด้านส่งเสริมขยายผล และจัดทำ�ตัวชีว้ ดั ผลการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริในภาพรวม
			
ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ได้เห็นชอบรับรอง
แผนแม่บทฉบับนี้แล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนปฏิบัติการและแนวทางในการดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกในระยะปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ต่อไป
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(สำ�นักงาน กปร.)
ข

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
๑. หลักการและเหตุผล

ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปี นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำ�ริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน และการอนุรักษ์ดินและนํ้า
อันเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ประหยัด เรียบง่าย และ มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งสำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) ได้รวบรวมพระราชดำ�ริที่แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการใช้หญ้าแฝกตามแนว
พระราชดำ�ริที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ กว่า ๓๐ ครั้ง กล่าวโดยสรุปดังนี้

๑.๑ ด้านการศึกษา ทดลอง

ให้ศึกษา ทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาและพื้นที่อื่นๆ ที่
เหมาะสม โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ โดยการทดลองปลูกให้ศึกษาในพื้นที่ ๒ ลักษณะ ได้แก่
พื้นที่ภูเขา ให้ปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและในร่องนํ้าของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วย
เก็บความชื้นในดิน
พื้นที่ราบ ให้ปลูกโดยรอบแปลง/ปลูกในแปลง แปลงละ ๑ – ๒ แนว/แปลง พืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
ทั้งนี้ควรเก็บข้อมูลการศึกษา ทดลองทางด้านการเจริญเติบโตของลำ�ต้นและราก ความสามารถในการอนุรักษ์
ความสมบูรณ์ของดิน และการเก็บความชื้นในดิน และเรื่องพันธุ์หญ้าต่างๆ ด้วย ตลอดจนให้ศึกษา ทดลองประสิทธิภาพ
ของหญ้าแฝกว่าจะทนเค็มได้ระดับใด

๑.๒ ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า

ให้ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนาปรับปรุงดิน ฟืน้ ฟูดนิ ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญหาดินเสือ่ มโทรม การดำ�เนินงาน
ขยายพันธุจ์ ะช่วยให้สามารถผลิตกล้าหญ้าแฝกได้อย่างเพียงพอตามความต้องการ และทีส่ �ำ คัญต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของหญ้าแฝก
ในการอนุรักษ์ดินและนํ้าเป็นหลักสำ�คัญ และเร่งรัดการดำ�เนินงานปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันรักษาดินและนํ้าอย่างถูกต้องตาม
หลักวิชาการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างเร่งด่วน รวมทั้งควรปลูกหญ้าแฝกก่อนการปลูกไม้ยืนต้น หรือปลูกร่วมกับแปลงปลูก
ไม้ยืนต้น โดยเฉพาะในบริเวณบนภูเขาหรือไหล่เขาจะช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน

๑.๓ ด้านป้องกันไฟป่า

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟ เป็นประโยชน์ที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งของหญ้าแฝกซึ่งจะช่วยลดความเสียหาย
จากไฟป่า ไม่ว่าจะเป็นแปลงปลูกไม้ยืนต้น ป่าปลูก หรือป่าธรรมชาติ และให้มีการสาธิตการใช้แถบหญ้าแฝกในการป้องกันไฟป่า
ทั้งในพื้นที่ป่าไม้ และป่าหญ้าคา

๑.๔ ด้านการขยายพันธุ์

ให้หน่วยงานและหน่วยราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดินในการผลิตกล้าหญ้าแฝก
ที่มีคุณภาพแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้เพียงพอ และหากดำ�เนินงานขยายพันธุ์โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะต้องหมั่น
หมุนเวียนกลับมาเริม่ จากต้นแม่พนั ธุ์ เพราะหากมีการขยายพันธุห์ ลายช่วงต่อเนือ่ งกันมากเกินไปจะทำ�ให้กล้าหญ้าแฝกอ่อนแอได้
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๑.๕ ด้านการคุ้มครองพันธุ์
ให้ร่วมมือดำ�เนินงานเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช สายพันธุ์ และพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝกจากทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่า
จะเป็นชนิดที่นำ�มาใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดผลเสียหายก็ตาม

๑.๖ ด้านวิธีการปลูก
ควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหรือพร้อมกับการปลูกป่าโดยเฉพาะการปลูกหญ้าแฝกในที่ลาดชัน ต้องปลูกให้ถูกวิธี คือ
ขวางความลาดชัน นอกจากนี้ การปลูกหญ้าแฝกควรทำ�ก่อนฤดูฝนหรือช่วงฤดูฝนเพือ่ ให้เจริญเติบโตทันในช่วงฤดูฝน และต้องมีการ
บำ�รุงรักษา โดยมีการตัดใบเพือ่ ให้หญ้าแฝกมีความสูงจากระดับผิวดินในระดับทีเ่ หมาะสม เพือ่ ให้โคนหญ้าแฝกสามารถทำ�หน้าที่
รักษาดินได้ตลอดไป

๑.๗ ด้านการส่งเสริมขยายผล
ควรพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณการผลิตหญ้าแฝกให้เพียงพอ และมีการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกทั้งบนที่สูง
และพืน้ ทีต่ อนล่างทีม่ ปี ญั หาเสือ่ มโทรม เช่น พืน้ ทีด่ นิ ดาน พืน้ ทีด่ นิ เปรีย้ ว ในบริเวณป่าพรุ นากุง้ ร้าง และการเพาะเลีย้ งสัตว์นา้ํ ชายฝัง่
รวมทัง้ การพัฒนาพืน้ ทีป่ า่ ชายเลน ตลอดจนสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง และชัดเจนให้เกษตรกรได้เห็นประโยชน์ของการปลูกหญ้าแฝก
แล้วดินดีขึ้นอย่างไร เช่น ความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากดินดำ�หน้าแถบหญ้าแฝก
ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชดำ�ริ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธชิ ยั พัฒนา ในฐานะประธานกรรมการกิตติมศักดิส์ ถาบันสารสนเทศทรัพยากรนา้ํ และการเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เจ้าหน้าทีแ่ ละผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพีน่ างเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชัน้ ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิรริ าช เกีย่ วกับสถานการณ์
ดินถล่มในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ สรุปความว่า “…จากการเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประชากร ความต้องการในการขยายพื้นที่
เพาะปลูกมีมากขึ้น แต่ที่ดินในพื้นที่ราบก็มีเจ้าของหมดหากเข้าไปเพาะปลูกใช้ประโยชน์ก็เป็นการบุกรุกผิดกฎหมาย ยิ่งขับไล่
ก็ยิ่งรุกขึ้นไปบนเขาเข้าไปในป่ามาก จึงเห็นพื้นที่ปลูกยาง ปลูกปาล์ม ปลูกไม้โตเร็วต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ
พื้นที่ดินถล่มก็เพิ่มขึ้นตามมา ดินถล่มสร้างความเสียหายอย่างมากกว่าจะฟื้นหน้าดินมาใช้เพาะปลูกอีกก็ใช้เวลาหลายปี
ดังนัน้ ในกรณีทว่ั ๆ ไปให้ใช้ความระมัดระวังในการดำ�เนินงานเพราะแม้กระทัง่ หญ้าแฝกซึง่ ตามหลักจะป้องกันดินพังทลาย ก็อาจ
เป็นตัวการให้ดินถล่มได้ เพราะรากเจาะลึกทำ�ให้ดินแตกแยก และนำ�นํ้าลงไปอาจเป็นเหตุให้ดินพังทลาย ตลอดจนการปลูก
ไม้โตเร็วซึง่ ส่วนมากไม่มรี ากแก้ว ก็จะไม่ยดึ ดินไว้ได้ ฉะนัน้ ควรศึกษาอย่างรอบคอบว่าโครงสร้างดินลักษณะใด ควรจะดำ�เนินการ
อย่างไร ปลูกพืชชนิดไหน ปลูกอย่างไร ให้มีรากแก้วลึก สลับกับแฝกหรือพืชอื่นที่เหมาะสมตามสภาพ…”๑
จากแนวพระราชดำ�ริหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำ�เนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โดยระยะแรกมีหน่วยงานที่ได้ศึกษาดำ�เนินงานประกอบด้วย กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร
กรมป่าไม้ โครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และสำ�นักงาน กปร.
ปัจจุบันมีหน่วยงานมากกว่า ๕๐ หน่วยงาน ร่วมดำ�เนินงาน สนองพระราชดำ�ริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ส่งผล
ให้การดำ�เนินงานก้าวหน้ามากขึน้ ตามลำ�ดับ โดยใช้แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
เป็นเครื่องมือในการบริหารดำ�เนินงาน ทั้งนี้ จากการประมวลแผนแม่บทฯ ที่ผา่ นมาพบว่าในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑
(พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗) ได้มงุ่ เน้นดำ�เนินงานเกีย่ วกับการศึกษา ทดลอง วิจยั ในลักษณะของงานวิจยั พืน้ ฐาน และงานวิจยั ประยุกต์
ส่วนแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒) เน้นงานศึกษา วิจยั ตามแนวพระราชดำ�ริตอ่ เนือ่ งจากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑
ควบคู่กับการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่กลุ่มเป้าหมาย แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) เน้นการส่งเสริมและ
ขยายผลการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนและ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ และในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
สำ�นักราชเลขาธิการ : “สรุปพระราชดำ�ริในโอกาสที่พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ” เอกสารประกอบหนังสือราชการ, ๒๕๕๔
(อัดสำ�เนา)
๑
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๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) เน้นการนำ�องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมแก่การใช้หญ้าแฝก
เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ดินและนํ้า
อย่างไรก็ดี ยังมีภารกิจที่จะต้องดำ�เนินการสนองพระราชดำ�ริอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ ซึ่งใช้
เป็นกรอบแนวทางขับเคลื่อนดำ�เนินงานกำ�ลังจะสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ สำ�นักงาน กปร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสาน
ดำ�เนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�
แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบในการกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินงานและติดตามประเมินผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพในระยะต่อไป

๒. ผลการดำ�เนินงาน ปัญหาอุปสรรคและแนวโน้มการพัฒนา

จากการติดตามผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายหลักของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และการประมวลผลการดำ�เนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริประจำ�ปี พบว่า ผลการพัฒนาสามารถบรรลุเป้าหมายหลักของแผนฯ และสอดคล้องกับแนวนโยบาย
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ สามารถสรุปผลการดำ�เนินงาน ปัญหา อุปสรรค
และแนวโน้มการพัฒนา ดังนี้

๒.๑ ด้านการศึกษา วิจัย

		 ๑) ผลการดำ�เนินงาน
		 การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำ�ริ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ได้ดำ�เนินงานมาแล้ว
รวม ๒๒๕ เรื่อง ดำ�เนินการแล้วเสร็จ จำ�นวน ๒๐๕ เรื่อง หรือร้อยละ ๙๑ ของการศึกษาทดลองทั้งหมด ครอบคลุมการศึกษา
วิจัย รวม ๙ ประเภท ได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (พันธุ์ การเจริญเติบโต การขยายพันธุ์) ด้านการเขตกรรม ด้านการปลูก
ร่วมกับพืชเกษตร ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ประโยชน์ และด้านการส่งเสริม๒
		 การดำ�เนินงานศึกษา วิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำ�ริ ในระยะของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีหน่วยงานดำ�เนินงาน จำ�นวน ๑๕ หน่วยงาน โดยใช้งบปกติ และงบ กปร. รวมผลการศึกษา วิจัยทั้งสิ้น
จำ�นวน ๕๘ เรื่อง๓ จำ�แนกประเภทการศึกษา วิจัย ดังนี้
		 ด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (พันธุ์ ๔ เรื่อง การเจริญเติบโต ๖ เรื่อง การขยายพันธุ์ ๒ เรื่อง) ด้านการปลูก
ร่วมกับพืชเกษตร ๑๕ เรื่อง ด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า ๙ เรื่อง ด้านสิ่งแวดล้อม ๑๔ เรื่อง ด้านการใช้ประโยชน์ ๖ เรื่อง และ
ด้านการส่งเสริม ๒ เรื่อง
		 นอกจากนี้ ความก้าวหน้าด้านพื้นที่เป้าหมายการดำ�เนินงานศึกษา วิจัย ในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) พบว่ามีแนวโน้มการดำ�เนินงานศึกษา วิจัยในพื้นที่จริงเพิ่มมากขึ้น ร้อยละ ๘๑ โดยมีประเด็นสำ�คัญใน
เรื่องต่างๆ อาทิ บทบาทหญ้าแฝกและไฟป่าต่อการพัฒนาระบบนิเวศป่าไม้ การจัดทำ�ฐานข้อมูลลักษณะพันธุ์หญ้าแฝก และ
การศึกษาศักยภาพการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกจากมิติดา้ นกายภาพ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์และสังคม เป็นต้น
		 ๒) ปัญหาอุปสรรค
		 จากการประมวลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พบว่า
การดำ�เนินงานด้านการศึกษา วิจัยส่วนใหญ่ดำ�เนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๙ แต่ยังมีข้อจำ�กัดการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ กล่าวคือ
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ : “ระเบียนงานศึกษา วิจัยการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๔)”, ๒๕๕๔ (อัดสำ�เนา)
๓
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ : “สรุปผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ด้านการศึกษา วิจัย ในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)”, ๒๕๕๔ (อัดสำ�เนา)
๒
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

		 - การกำ�หนดหัวข้อและจุดมุ่งหมายของการศึกษา วิจัยในเชิงเศรษฐศาสตร์และสังคมที่ส่งผลต่อทัศนคติ
และการยอมรับของประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับหญ้าแฝกมีอยู่จำ�กัด ทำ�ให้การรับรู้และตระหนักถึงความสำ�คัญของ
กลุ่มเป้าหมายในการนำ�หญ้าแฝกไปใช้เป็นเครื่องมือด้านการอนุรักษ์ดินและนํ้า ไม่เพียงพอที่จะไปสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ด้านการส่งเสริมและขยายผลในพื้นที่ให้เกิดความแพร่หลาย
		 - ผลสำ�เร็จของงานศึกษา วิจัยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก
การศึกษา วิจัยนั้น เป็นการดำ�เนินงานในห้องปฏิบัติการและแปลงสาธิต ทดลอง การขยายผลเชื่อมโยงการปฏิบัติในพื้นที่จริงมีอยู่
จำ�กัด
		 - การจัดทำ�สรุปผลการศึกษา วิจัย ระเบียนวิจัยและระบบฐานข้อมูลหญ้าแฝก โดยส่วนใหญ่เป็นการนำ�เสนอ
เฉพาะในส่วนของงานศึกษา วิจยั ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนงบประมาณ กปร. แต่การดำ�เนินงานโดยใช้งบปกติของหน่วยงานมีเพียง
บางส่วน เนื่องจากมีข้อจำ�กัดด้านฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
		 - การรายงานผลการศึกษา วิจยั ของแต่ละหน่วยงานมีรปู แบบทีห่ ลากหลาย โดยการสรุปผลการศึกษา วิจยั ส่วนใหญ่
เป็นการรายงานผลการดำ�เนินงานทั่วไป มากกว่าการรายงานผลในเชิงวิชาการที่ให้ความสำ�คัญกับการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
อย่างมีระเบียบแบบแผน
		 ๓) แนวโน้มการพัฒนา
		 การดำ�เนินงานศึกษา วิจยั และปัญหาอุปสรรคทีผ่ า่ นมาพบว่ายังมีอกี หลายประเด็นที่ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
ของแผนแม่บทฯ และจำ�เป็นต้องเร่งรัดการดำ�เนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
วางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แนวนโยบายคณะกรรมการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ได้กำ�หนดกรอบแนวทางการดำ�เนินงานศึกษา วิจัยระยะต่อไป ดังนี้
			 ๓.๑) แก้ไขปรับปรุงข้อจำ�กัดการดำ�เนินงานศึกษา วิจัยดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การกำ�หนดกรอบและ
หลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณ กปร. ด้านการศึกษา วิจัย พร้อมกับเพิ่มมาตรการกำ�กับ ตรวจสอบการดำ�เนินงานศึกษา
วิจัยของหน่วยงานให้ชัดเจน มีระเบียบแบบแผนในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มโอกาสดำ�เนินงานศึกษา วิจัย
ในพื้นที่เกษตรกรควบคู่กันด้วย
			 ๓.๒) มุ่งเน้นสนับสนุนการดำ�เนินงานศึกษา วิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม และการใช้ประโยชน์
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระราชดำ�ริ แนวนโยบายคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ และทันกับสถานการณ์
ปัจจุบันครอบคลุมการดำ�เนินงานในมิติตา่ งๆ อาทิ
				 - ด้านการเพิ่มศักยภาพของหญ้าแฝก ได้แก่ การทนเค็ม ทนร่ม การเพิ่มความแข็งแรงทนทาน
ในการปลูก การขนส่ง ปรับปรุงฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม การขยายพันธุ์หญ้าแฝกด้วยวิธีการเพาะเมล็ด และการศึกษาจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ การศึกษาเปรียบเทียบโครโมโซมระหว่างหญ้าแฝกกับหญ้าชนิดอื่นๆ เป็นต้น
				 - ด้านการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เช่น การบำ�บัดนํ้าเสีย การลด
มลพิษในดิน การเก็บกักคาร์บอน เป็นต้น
				 - ด้านการพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝก
				 - ด้านเศรษฐศาสตร์ และสังคม

๒.๒ ด้านการจัดการองค์ความรู้

		 ๑) ผลการดำ�เนินงาน
		 การดำ�เนินงานด้านการจัดการองค์ความรู้หญ้าแฝก ในระยะของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
มีหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนดำ�เนินงาน เช่น กรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พืช กองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน กรมปศุสัตว์ สถาบันการศึกษา โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงงาน) สำ�นักงาน กปร. โดยใช้งบปกติ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

		 - การรวบรวมและประมวลองค์ความรู้หญ้าแฝกที่มีอยู่จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพระราชดำ�ริ และข้อมูลวิชาการ ได้แก่ ลักษณะพันธุ์
หญ้าแฝก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การปลูก และรูปแบบการปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแกน
ในการขับเคลือ่ นดำ�เนินงาน ซึง่ ได้ด�ำ เนินกิจกรรมอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และชุดความรูน้ จ้ี ะใช้เป็นฐานข้อมูลเพือ่ นำ�ไป
เรียบเรียงเป็นเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงานหญ้าแฝก และเอกสารวิชาการต่างๆ
		 - การจัดทำ�สือ่ เพือ่ การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นหญ้าแฝก ในเชิงวิชาการโดยมีกรมพัฒนาทีด่ นิ และสำ�นักงาน กปร.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเรียบเรียง และปรับปรุงฐานข้อมูลเอกสารด้านวิชาการทั้งฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาทิ
คู่มือการปฏิบัติงานหญ้าแฝก เอกสารวิชาการ “Technical Bulletin” ซึ่งได้ดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดย
เอกสารแต่ละเรื่องมีการจัดพิมพ์ปีละไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ฉบับ พร้อมนี้ในห้วงระยะเวลาของแผนแม่บทดังกล่าว ได้มีการ
ปรับปรุงหนังสือสาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝกให้มีเนื้อหาสาระสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำ�เนินงานจัดพิมพ์และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ จำ�นวน ๒,๐๐๐ ฉบับ
		 นอกจากนี้ หน่วยงานได้มกี จิ กรรมในการผลิตและเผยแพร่ชดุ ความรูเ้ กีย่ วกับหญ้าแฝกผ่านสือ่ วีดทิ ศั น์ในรูปของซีดี
เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูก พันธุ์และการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ตามหลักวิชาการ จำ�นวนปีละ
๒,๐๐๐ แผ่น
		 - การจัดการประชุมวิชาการเผยแพร่ผลงานด้านการศึกษา วิจัยหญ้าแฝก และการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอด
องค์ความรู้การใช้ระบบเทคโนโลยีหญ้าแฝก สู่กลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุ์พืช กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงงาน) ร่วมขับเคลื่อนดำ�เนินงาน โดย
แต่ละหน่วยได้จดั การฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ ต่อเนือ่ งเป็นประจำ�ทุกปี ให้แก่กลุม่ เป้าหมายระดับต่างๆ อาทิ เจ้าหน้าทีร่ ฐั
เกษตรกร ประชาชน นักเรียน ที่ผา่ นมามีผู้ผา่ นหลักสูตรการฝึกอบรมกว่า ๖,๐๐๐ คน ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
		 - การจัดการองค์ความรู้สำ�หรับการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีกองบัญชาการตำ�รวจ
ตระเวนชายแดน กรมปศุสัตว์ สถาบันการศึกษา ได้ร่วมขับเคลื่อนดำ�เนินงานผ่านกิจกรรมการจัดทำ�หลักสูตรการเรียนการสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ การศึกษา ดูงานในพื้นที่ของหน่วยงาน กลุ่ม ชุมชน เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกที่ประสบ
ผลสำ�เร็จ ทั้งนี้ สำ�หรับสถาบันการศึกษาได้สอดแทรกเนื้อหาสาระการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในหลักสูตรที่เป็นแกนกลางของ
ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในหัวข้อการอนุรักษ์ดินและนํ้าทรัพยากรธรรมชาติ โดยเขตการศึกษาในระดับพื้นที่ที่มีความพร้อม
ก็สามารถนำ�หลักสูตรดังกล่าวไปประยุกต์จัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นตามความเหมาะสม เช่น โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำ�เภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเสร็จสิ้น และนำ�ไปส่งเสริมขยายผลยังพื้นที่โรงเรียน
เครือข่าย รวม ๘ แห่ง พร้อมนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหญ้าแฝกเพื่ออาหารกลางวัน โดยนำ�รายได้จากการจัดจำ�หน่ายกล้าพันธุ์
หญ้าแฝก และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก ไปสนับสนุนค่าใช้จ่ายค่าอาหารกลางวันของนักเรียนอีกด้วย
		 ทั้งนี้ เพื่อบังเกิดผลสัมฤทธิ์การจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ จึงได้กำ�หนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนดำ�เนินงานดังกล่าว ผ่านกลไกการบริหารงาน
คณะทำ�งานการจัดการองค์ความรู้ โดยมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดทำ�หลักสูตรการฝึกอบรมโดยจำ�แนก
กลุ่มเป้าหมายเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทยากร กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำ�
หลักสูตรดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขั้นตอนของการพิจารณารายละเอียดและสนับสนุนดำ�เนินงาน ก่อนนำ�ไปสู่
ขั้นตอนของการส่งเสริมและขยายผลในลำ�ดับต่อไป เบื้องต้นคาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปการดำ�เนินงานได้ ภายหลังเสร็จสิ้น
ระยะเวลาดำ�เนินงานตามแผนแม่บทฯ (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔)
		 ๒) ปัญหาอุปสรรค
		 การประมวลองค์ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกของหน่วยงาน ตลอดจนการจัดทำ�หลักสูตร และสื่อสำ�หรับถ่ายทอด
ความรู้ ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายระดับต่างๆ ได้อย่างแท้จริง เนือ่ งจากกระบวนการจัดการองค์ความรูย้ งั อยูใ่ นระยะเริม่ ต้น
โดยมีจุดอ่อนการดำ�เนินงานที่สำ�คัญเกี่ยวกับฐานข้อมูล และการประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติในเชิงนโยบายจากส่วนกลางไปสู่
เป้าหมายระดับท้องถิ่น กอปรกับสถาบันการศึกษาซึ่งถือเป็นแกนสำ�คัญในการขับเคลื่อนดำ�เนินงานดังกล่าวมีการจัดทำ�หลักสูตร
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การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนา้ํ แต่อยูใ่ นหัวข้อสาระวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ดา้ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ซึง่ ยังไม่สามารถยกระดับเป็นวิชาหลักของการศึกษาได้ ทัง้ นี้ การจัดหลักสูตรหรือวิชาสาขานีข้ น้ึ อยูก่ บั ความพร้อม
ของสถาบันการศึกษา การให้ความสำ�คัญของนโยบายส่วนกลาง และเขตพื้นที่การศึกษาระดับท้องถิ่นที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้ตาม
ความเหมาะสม
		 ๓) แนวโน้มการพัฒนา
		 การพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดการองค์ความรู้อยู่ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพาะการจัดทำ�หลักสูตรฝึก
อบรมการจัดการองค์ความรู้ดา้ นหญ้าแฝกให้สอดรับกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละระดับ ดังนั้น ในการขับเคลื่อนการดำ�เนินงาน
ระยะต่อไป จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำ�หนดแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้
		 ๓.๑) ส่งเสริมและขยายผลการจัดทำ�หลักสูตรการฝึกอบรม และการนำ�ไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดความต่อเนื่อง
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งในภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป
		 ๓.๒) ผลั ก ดั นให้ มี ก ารจั ด การองค์ ค วามรู้ห ญ้ าแฝกบรรจุใ นสาระวิช าในหลักสูตรการศึกษาแต่ล ะระดั บ
ตามความเหมาะสม
		 ๓.๓) ให้กลไกการปฏิบัติงานจากหน่วยงานภาครัฐ กลุ่ม ชุมชน หรือเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกที่กระจาย
อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเป็นแกนสำ�คัญในการถ่ายทอดความรู้ ภายใต้กระบวนการพัฒนาฐานความคิด และการจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ
		 ๓.๔) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการจัดการองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นพื้นที่วิกฤต
ที่เสี่ยงภัยจากดินถล่มและนํ้าป่าไหลหลาก รวมถึงพื้นที่วิกฤตอื่นๆ เป็นสำ�คัญ

๒.๓ ด้านการส่งเสริม

		 ๑) ผลการดำ�เนินงาน
		 การส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกของหน่วยงานต่างๆ ในระยะทีผ่ า่ นมาถึงปัจจุบนั มีวตั ถุประสงค์การใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกในลักษณะต่างๆ กล่าวคือ เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ เพือ่ การปรับปรุงฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และเพื่อส่งเสริม สาธิต ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์และขยายพันธุ์หญ้าแฝกของหน่วยงาน๔ สรุปผลการดำ�เนินงานได้ ดังนี้
		 ๑.๑) การปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า
		 ผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีการปลูกหญ้าแฝก
เพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนา้ํ รวมแล้วครอบคลุมพืน้ ทีป่ ระมาณ ๓.๘๕ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของเป้าหมายรวม ๔.๔๕ ล้านไร่ สาเหตุ
ที่การดำ�เนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ เนื่องจากมีข้อจำ�กัดด้านการรายงานผลการดำ�เนินงาน และการจำ�แนกพื้นที่
การปลูกหญ้าแฝก ซึง่ บางพืน้ ทีไ่ ม่สามารถจัดแบ่งได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามผลการดำ�เนินงานภาพรวมยังอยูใ่ นระดับทีน่ า่ พอใจ
		 ๑.๒) การปลูกเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
		 ผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีการปลูกหญ้าแฝก
ในกิจกรรมนี้ รวมแล้วครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๔๘๙,๙๕๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของเป้าหมายรวม ๖๐๐,๐๐๐ ไร่
การดำ�เนินงานยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้เป็นทำ�นองเดียวกัน อย่างไรก็ตามการกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายอาจมีความจำ�เป็น
ต้องพิจารณาเพื่อให้เป็นพื้นที่เป้าหมายที่มีความเหมาะสม หรืออาจพิจารณาถึงการดำ�เนินงานของหน่วยงาน การจัดเก็บข้อมูล
และรายงานผลที่มีการจัดทำ�อย่างเป็นระบบ
		 ๑.๓) การปลูกเพื่อส่งเสริม สาธิต ฝึกอบรม และการขยายพันธุ์
		 ผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) โดยกิจกรรม
การปลูกหญ้าแฝกนี้ หลายหน่วยงานได้รายงานไว้วา่ มีการดำ�เนินงาน แต่ไม่มีการระบุเป้าหมายของการดำ�เนินงาน เนื่องจาก
การปลูกหญ้าแฝกในกิจกรรมนี้ได้ดำ�เนินงานในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ : “รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแม่บทฯ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)”, ๒๕๕๔ (อัดสำ�เนา)
๔
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		 ด้านการปลูกเพื่อส่งเสริม
		 สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชน มีบทบาทในการส่งเสริม
รณรงค์การปลูกหญ้าแฝกอย่างยั่งยืน โดยเน้นเพื่ออนุรักษ์ดินและนํ้า และเพื่อให้มีปริมาณหญ้าแฝกอย่างเพียงพอต่อความต้องการ
พบว่า หน่วยงานของภาครัฐ เน้นบทบาทของการส่งเสริมการปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝกให้มปี ระสิทธิภาพตามหลักวิชาการ
อันก่อเกิดความยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐระดับท้องถิ่นมีการบูรณการประสานการปฏิบัติใกล้ชิดกับชุมชนมาก
ขึ้นโดยลำ�ดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เป้าหมายดำ�เนินงานนั้น อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำ�หรับ
การผลิตกล้าหญ้าแฝกซึง่ กรมพัฒนาทีด่ นิ เป็นหน่วยงานหลัก (ผลิตประมาณปีละ ๒๗๐ ล้านกล้า รวมระยะเวลา ๕ ปี ประมาณ
๑,๓๕๐ ล้านกล้า) จำ�นวนกล้าดังกล่าวสนับสนุนให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้
ร่วมดำ�เนินกิจกรรมในการผลิตกล้าหญ้าแฝกเพือ่ แจกจ่าย อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื นอกจากนี้ กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบท ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากเกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินถล่มในพื้นที่ลาดไหล่ทาง และ
พัฒนารูปแบบการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชคลุมดิน ช่วยลดการสูญเสียดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีหน่วยงานใน
ความรับผิดชอบของกองทัพบก หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
(พื้นที่ทรงงาน) มูลนิธิโครงการหลวง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ทั้ง ๖ แห่ง ก็มีบทบาทเกี่ยวกับ
การดำ�เนินงานส่งเสริมและขยายพันธุ์หญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง
		 ทั้งนี้ ในการจำ�แนกพื้นที่ในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกกรมพัฒนาที่ดินได้ใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินผล
การสูญเสียหน้าดินในเขตพืน้ ทีต่ า่ งๆ เป็นหลักในการส่งเสริมดำ�เนินงานเพือ่ ให้สอดรับกับพืน้ ทีเ่ ป้าหมายไว้ในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ซึง่ ได้จ�ำ แนกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายการปลูกเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ เพือ่ ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และเพื่อการสาธิต ฝึกอบรมและการขยายพันธุ์
		 ด้านการสาธิต
		 ด้านการสาธิตการปลูกหญ้าแฝกรูปแบบต่างๆ ในระยะเวลาแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้
ดำ�เนินงานโดยจัดทำ�แปลงสาธิต ควบคู่กับแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกทั้งในและต่างประเทศในพื้นที่โครงการสำ�คัญต่างๆ อาทิ
โครงการจัดพัฒนาทีด่ นิ ตามพระราชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา - แม่ฟา้ หลวง สถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
จังหวัดราชบุรี โครงการศึกษาฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ถา่ ยทอดเทคโนโลยี
ระบบหญ้าแฝก ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ซึง่ ได้จดั ทำ�แปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ
ในพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบของหน่วยงาน ประกอบด้วย กรมพัฒนาทีด่ นิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กองบัญชาการ
ตำ�รวจตระเวนชายแดน สถาบันการศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื โดยได้จดั ตัง้ ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ จำ�นวน ๖ แห่ง ขึน้ ทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจสามารถเข้าไปศึกษา แลกเปลีย่ น
เรียนรู้ รวมถึงรับการสนับสนุนปัจจัยด้านการผลิตเกี่ยวกับหญ้าแฝกได้ในโอกาสเดียวกัน
		 นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและขยายผลพื้นที่ต้นแบบการปลูกหญ้าแฝกไปยังพื้นที่เกษตรกร รวมถึงยกระดับพื้นที่
เกษตรกรที่มีความพร้อมและมีผลความก้าวหน้าการดำ�เนินงานกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝก โดยการ
มีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)) สนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
		 ด้านการฝึกอบรม และการขยายพันธุ์
		 ผลการดำ�เนินงานด้านการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็น
แกนหลักในการขับเคลื่อนดำ�เนินงาน ซึ่งในระยะแผนแม่บทฯ ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานมีการจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่
รัฐ ผู้นำ�ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมไม่น้อยกว่า ๘๐,๐๐๐ ราย โดยเฉพาะ
กรมพัฒนาที่ดินได้ฝึกอบรมหมอดินอาสาประจำ�หมู่บา้ นและประจำ�ตำ�บลปีละกว่า ๑๐,๐๐๐ ราย ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายคนรักษ์แฝกกว่า ๔๐๐ ราย ทั่วประเทศ โดย บริษัท ปตท. จำ�กัด เป็นแกนหลักสนับสนุนดำ�เนินงาน
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สำ�หรับกิจกรรมด้านการขยายพันธุ์หญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดินได้เพาะขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกไว้เพื่อแจกจ่าย
ให้แก่หน่วยงาน ชุมชน เกษตรกร และผูท้ ส่ี นใจทัว่ ไปปีละไม่นอ้ ยกว่า ๑๐๐ ล้านกล้า นอกจากนีย้ งั ให้การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ และ
ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควบคู่กันด้วยอย่างไรก็ตามในการขยายพันธุ์กล้าหญ้าแฝกมีหลายหน่วยงานที่มีความพร้อม
ร่วมให้การสนับสนุนดำ�เนินงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ปริมาณกล้าพันธุเ์ พียงพอกับความต้องการในการแจกจ่ายของกลุม่ เป้าหมาย
ในพื้นที่ อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงงาน) มูลนิธิโครงการหลวง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าด้านป่าไม้
		 ๒) ปัญหาอุปสรรค
		 การขับเคลื่อนดำ�เนินงานในระยะของแผนแม่บทฯ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้ให้ความสำ�คัญกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) มากำ�กับตำ�แหน่งพิกดั ของการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้านการ
ส่งเสริม เน้นให้ทราบถึงข้อมูลตำ�แหน่งพิกดั รูปแบบการปลูก จำ�นวนกล้าทีใ่ ช้ และรูปภาพแสดงกิจกรรมการปลูก โดยกรมพัฒนาทีด่ นิ
ร่วมกับสำ�นักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการเชือ่ มประสานและพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมศิ าสตร์ขน้ึ และได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชนร่วมขับเคลือ่ นดำ�เนินงาน โดยในการจัดทำ�ระบบฐานข้อมูลมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ที่
จะต้องใช้ข้อมูลการพัฒนาและรณรงค์ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจะส่งผลให้ระบบเกิดความสมบูรณ์
แต่ปจั จุบนั การบันทึกข้อมูลเพือ่ ใช้เป็นฐานอยูใ่ นระยะเริม่ ต้น ยังขาดข้อมูลจากหน่วยงาน โดยเฉพาะข้อมูลด้านพิกดั ทางภูมศิ าสตร์
ส่งผลให้การใช้งานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการรายงานความก้าวหน้าและติดตามผลการ
ดำ�เนินงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓) แนวโน้มการพัฒนา
		 จากปัญหาข้อจำ�กัดในการส่งเสริมพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกข้างต้น จึงควรกำ�หนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก โดยมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้
		 ๓.๑) ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ดินและนํ้าควบคู่กับการปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่วิกฤติที่มีความเสียงภัยจากดินถล่ม และนํ้าป่าไหลหลาก
		 ๓.๒) เสริมสร้างพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกให้มีความพร้อมและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
		 ๓.๓) ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมศิ าสตร์ (GIS) เป็นกลไกสำ�คัญในการรายงานความก้าวหน้า การติดตาม
และขยายผลการดำ�เนินงานได้ทันกับสถานการณ์ ซึ่งขั้นต้นจะมุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
หญ้าแฝก หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง มีบทบาทและมีสว่ นร่วมในการบันทึก แก้ไข และเปลีย่ นแปลงฐานข้อมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยเชื่อมโยงไปสู่การส่งเสริมและขยายผลการจัดการความรู้หญ้าแฝก
อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๔ ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๑) ผลการดำ�เนินงาน
		 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกและการใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหญ้าแฝก
มีการดำ�เนินงาน ดังนี้
		 ๑.๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ พร้อมทั้งจัดทำ�เอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการและเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จัดพิมพ์หนังสือสาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก จุลสาร “ภูมิวารินอนุรักษ์” และเอกสารภาษาอังกฤษ “Vetiverim
Newsletter” ตลอดจน “Technical Bulletin” รวมกว่า ๓,๐๐๐ เล่มต่อปี
		 ๑.๒) การจัดทำ�สื่อเอกสารด้านวิชาการ เช่น คู่มือเจ้าหน้าทีร่ ฐั เรือ่ งการใช้ หญ้าแฝกเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนา้ํ รวมถึง
แผ่นพับเผยแพร่ โดยชีใ้ ห้เห็นถึงคุณสมบัตหิ ญ้าแฝก การขยายพันธุ์ การปลูกเพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ การปลูกเพือ่ รักษาสภาพแวดล้อม
		 ๑.๓) การจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก โดยมีหน่วยงานร่วมสนับสนุน
ดำ�เนินงาน อาทิ ศูนย์ปฏิบัติการหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดินได้จัดแสดงข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก โดยเปิดให้
8

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชม ซึ่งเน้นการให้ความรู้ด้านรูปแบบการปลูก การใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และให้การสนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ โดยจัดเตรียมแบบจำ�ลองการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ลาดชันต่างๆ ตัวอย่าง
รากหญ้าแฝก และเอกสารเผยแพร่ตา่ งๆ แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ในสถานที่ต่างๆ
ตามการขอรับสนับสนุนของหน่วยงานราชการ และเอกชนในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
		 ๑.๔) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหญ้าแฝกในรูปของ Internet ผ่านการจัดทำ�ระบบเครือข่ายข้อมูลหญ้า
แฝกเชื่อมโยงประเทศต่างๆ ในแถบแปซิฟิก ได้แก่ PRVN (Pacific Rim Vetiver Network) และเครือข่ายข้อมูลหญ้าแฝก
ในประเทศไทย ได้แก่ THVN (Thailand Vetiver Network) เพื่อใช้เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหญ้าแฝก
		 ๑.๕) จัดกิจกรรมการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เพื่อส่งเสริมการ
ปลูกหญ้าแฝกและกระตุน้ ให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั และเกษตรกรในพืน้ ทีเ่ ข้าใจ พร้อมทัง้ เห็นความสำ�คัญของหญ้าแฝกให้มากขึน้ โดยดำ�เนินงาน
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีองค์กรหลักในการจัดประกวด ประกอบด้วย สำ�นักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา
กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) กิจกรรมนี้ยังเกิดผลต่อการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างมาก ทำ�ให้เห็นตัวอย่าง
ของเกษตรกรทีม่ คี วามสามารถในการปลูกและดูแลรักษาหญ้าแฝกพืน้ ทีต่ า่ งๆ อย่างชัดเจน ปัจจุบนั มีผไู้ ด้รบั รางวัลอันเป็นตัวอย่าง
ความสำ�เร็จจากผลการประกวดฯ จำ�นวน ๒๓๕ ราย กระจายอยูท่ ว่ั ทุกภูมภิ าคของประเทศ นอกจากนี้ กรมพัฒนาทีด่ นิ ยังจัดประกวด
หญ้าแฝกของหน่วยงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ในทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง โดยมีวตั ถุประสงค์ประสงค์เพือ่ สร้างขวัญและกำ�ลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และ
เกษตรกรผูป้ ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีซ่ ง่ึ มีผลงานทีด่ เี ด่น รวมถึงเป็นการขยายผลและสร้างเครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ านหญ้าแฝกให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
		 ๒) ปัญหาอุปสรรค
		 การดำ�เนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหญ้าแฝกในระยะที่ผ่านมา แม้วา่ ในภาพรวมจะประสบผลสำ�เร็จ
ในเชิงปริมาณ แต่มีจุดอ่อนที่สำ�คัญ คือ ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกไม่เพียงพอ ขาดการยอมรับ
และมีสว่ นร่วมในการปลูกและดูแลรักษา การสร้างแรงจูงใจให้เห็นคุณค่าของหญ้าแฝก นอกจากนีย้ งั พบปัญหาด้านการประสานงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน หรือประสานแล้วมีการติดตามแต่ขาดความต่อเนือ่ ง การประชาสัมพันธ์ผา่ นสือ่ เรียนรูต่ า่ งๆ
ไม่สามารถเข้าถึงกลุม่ เป้าหมายได้ดเี ท่าทีค่ วร และขาดการสร้างเอกลักษณ์อนั จะสือ่ ถึงการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้าอย่างแท้จริง
		 ๓) แนวโน้มการพัฒนา
		 การดำ�เนินงานในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จำ�เป็นต้องมุ่งเน้นการส่งเสริมและสร้าง
เครือข่ายให้เกิดความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง จึงควรกำ�หนดกรอบแนวทางการดำ�เนินงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายหลัก ดังนี้
		 ๓.๑) ส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การปลูกหญ้าแฝกผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา และเครือข่ายคนรักษ์แฝก
เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนดำ�เนินงาน
		 ๓.๒) ส่งเสริมให้ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการเชื่อมโยงเครือข่ายให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ศึกษาดูงาน ในท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงาน

๒.๕ ด้านการบริหารจัดการ

		 ๑.) ผลการดำ�เนินงาน
		 ๑.๑) ด้านโครงสร้างการบริหารงาน
		 การบริหารดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ มีการจัดองค์กรบริหารงาน
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ นายอำ�พล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน
และมีหวั หน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องร่วมเป็นกรรมการฯ ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบในการกำ�กับ ดูแล ด้านนโยบาย โดยมีหน่วยงานต่างๆ
กว่า ๓๐ หน่วยงานเป็นผูป้ ฏิบตั แิ ละมีส�ำ นักงาน กปร. ทำ�หน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการ และเป็นแกนกลางในการประสานการดำ�เนินงาน
นอกจากนีร้ ะดับปฏิบตั กิ ารจะมีคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลรับผิดชอบด้านวิชาการ มีส�ำ นักงาน กปร.
เป็นฝ่ายเลขานุการ และคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รับผิดชอบด้านการส่งเสริมและขยายผล
การดำ�เนินงาน มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นฝ่ายเลขานุการ ในด้านงบประมาณช่วงปี ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ ได้ใช้งบประมาณขับเคลื่อน
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การดำ�เนินงาน รวมทัง้ สิน้ กว่า ๒,๒๐๐ ล้านบาท และในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ใช้งบประมาณกว่า
๒,๑๐๐ ล้านบาท จำ�แนกเป็นงบ กปร. ประมาณ ๘๐ ล้านบาท และงบปกติของหน่วยงานต่างๆ ประมาณ ๒,๑๐๐ ล้านบาท
		 ๑.๒) ด้านกลไกการบริหารงาน
		 การดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำ�ริตง้ั แต่เริม่ ดำ�เนินงานในปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบนั
ได้ใช้แผนเป็นกรอบชี้นำ�การดำ�เนินงานมาแล้ว ๔ แผน โดยในห้วงระยะเวลาดำ�เนินงานตามกรอบแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) หน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมแปลงแผนแม่บทสู่การปฏิบัติ โดยจัดทำ�แผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ประจำ�ปีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการดำ�เนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
		 ๑.๓) ด้านการติดตามผลการดำ�เนินงาน
		 ในการติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้มกี ารติดตาม
ผลการดำ�เนินงานใน ๔ ลักษณะ คือ
		 ข้อมูลเอกสาร ซึง่ สำ�นักงาน กปร. เป็นแกนกลางในการประสานรวบรวมข้อมูลผลการดำ�เนินงานของหน่วยงานต่างๆ
ทีไ่ ด้จดั ทำ�ไว้เผยแพร่ทว่ั ไป ทัง้ ทีไ่ ด้รบั สนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงาน กปร. หรือ ดำ�เนินงานตามงบปกติของแต่ละหน่วยงาน
โดยจะประสานการจัดส่งข้อมูลในแต่ละปีงบประมาณ หรือเมื่อมีผลความก้าวหน้าการดำ�เนินงานโครงการ
		 การศึกษา ดูงานภาคสนาม โดยมีบคุ คลหรือคณะบุคคลทีไ่ ปตรวจเยีย่ มและติดตามผลการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
นายอำ�พล เสนาณรงค์ องคมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ซึง่ เดินทางไปตรวจเยีย่ มในพืน้ ทีต่ า่ งๆ
ทั้งของประชาชนและส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ได้ติดตามผลการดำ�เนินงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของ สำ�นักงาน กปร. โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนการปฏิบัติงานกันไปตามเวลาและโอกาสที่เหมาะสม ทั้งนี้
ในระยะเวลาของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) นายอำ�พลฯ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้ตรวจเยีย่ มผลการดำ�เนินงานในพืน้ ทีเ่ กษตรกร และพืน้ ทีส่ ง่ เสริมขยายผลของหน่วยงาน รวม ๘ ครัง้ ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ประกอบด้วย
		 ๑) ปี ๒๕๕๐ จำ�นวน ๔ ครั้ง ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่
			
ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
				
และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
			
ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดตาก
			
ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
			
ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
		 ๒) ปี ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์
		 ๓) ปี ๒๕๕๓ จำ�นวน ๒ ครั้ง ในพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่
			
ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่จังหวัดนราธิวาส
			
ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่จังหวัดพะเยา
		 ๔) ปี ๒๕๕๔ จำ�นวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ พื้นที่จังหวัดสงขลา
		 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแกนกลางในการประสาน
การปฏิบัติและพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้สอดคล้องตามสถานการณ์
		 ๑.๔) ด้านการติดตามประเมินผล
		 สำ�นักงาน กปร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินงานติดตามและประเมินผลการใช้หญ้าแฝกในพื้นที่วิกฤต
ที่มีความเสี่ยงภัยจากดินถล่ม และนํ้าป่าไหลหลากรวมถึงพื้นที่สูง ได้แก่ โครงการนำ�ร่องในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยติดตามผลการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานในการส่งเสริมและขยายผลการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้แก่ประชาชน รวมทั้งแนวโน้ม
การตระหนัก การรับรูแ้ ละการยอมรับของประชาชนเกีย่ วกับการปลูกหญ้าแฝก ผลการศึกษาพบว่าส่วนราชการในพืน้ ทีร่ อ้ ยละ ๘๕
ยังยึดติดว่าการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเป็นภารกิจหลักของสถานีพัฒนาที่ดินทำ�ให้การประสานในเชิงบูรณาการค่อนข้างจำ�กัด
ขาดการสอดประสานแผนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกที่ชัดเจน
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เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านหญ้าแฝกบางหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจในวิธกี ารปลูกและดูแลรักษาหญ้าแฝกไม่เพียงพอ
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ ศึกษาความรู้ด้วยต้นเองจากคู่มือเอกสารวิชาการ โทรทัศน์
		 สำ�หรับผูน้ �ำ ชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๗.๑ ให้ความสนใจในการกระตุน้ ให้ราษฎรวางแผนป้องกันปัญหาการชะล้าง
พังทลายของหน้าดินในพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้างน้อย จะมีการนำ�หญ้าแฝกไปปลูกร่วมกับการดำ�เนินกิจกรรมในชุมชนเฉพาะโอกาส
สำ�คัญๆ เท่านั้น
		 ประชาชนมีปัญหาภายหลังการปลูกแล้วขาดการดูแลรักษาที่ดี ร้อยละ ๕๐.๘ ทำ�ให้หญ้าแฝกตายหรือไม่เจริญ
เติบโตเท่าที่ควร
		 ๒) ปัญหาอุปสรรค
		 ในการติดตามผลการดำ�เนินงานโครงการจากเอกสารรายงาน ยังเป็นการรายงานผลการดำ�เนินงานในส่วนของ
ผลผลิตของกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่มากกว่าการรายงานถึงผลลัพธ์การดำ�เนินงานโครงการ นอกจากนี้แล้วในการดำ�เนินโครงการ
จัดทำ�ฐานข้อมูลหญ้าแฝกในระบบ GIS ยังไม่สามารถดำ�เนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องด้วยการสนับสนุนข้อมูลจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ และการประมวล บันทึกผลข้อมูลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นระบบฐานข้อมูล จึงไม่สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
		 ๓) แนวโน้มการพัฒนา
		 จากสภาพปัญหาและการติดตามประเมินผลโครงการข้างต้นส่งผลให้แนวทางการบริหารจัดการพัฒนาและ
รณรงค์การใช้หญ้าแฝกระยะต่อไป มีความจำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินการ ดังนี้
		 ๓.๑) ทบทวนกรอบขอบเขตพื้นที่เป้าหมายการปลูกหญ้าแฝกให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน ได้แก่
การรณรงค์ส่งเสริมในการนำ�หญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ที่มีปัญหาดินถล่ม
หรือพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง โดยเน้นการดำ�เนินงานตามแนวพระราชดำ�ริ เช่น การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชท้องถิ่นที่มีรากแก้ว
		 ๓.๒) กำ�หนดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลทั้งในระบบเอกสารและระบบ GIS ให้มี
ความครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
		 ๓.๓) ส่งเสริมการบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตาม
ลักษณะของภูมิศาสตร์และภูมิสังคม
		 ๓.๔) จัดทำ�แผนปฏิบัติการประจำ�ปี โดยกำ�หนดพื้นที่เป้าหมายการปลูกหญ้าแฝก และพื้นที่นำ�ร่องโครงการ
เพื่อเป็นจุดสาธิต และทดลองให้เห็นจริง

๓. วิสัยทัศน์

ถ่ายทอดองค์ความรู้แนวพระราชดำ�ริการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกสู่ภาคปฏิบัติผ่านเครือข่ายศูนย์กลาง
เรียนรู้ และผลักดันพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทุกภาคส่วน ในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้หญ้าแฝกอย่างเป็นระบบ

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ สนองพระราชดำ�ริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และนํ้า และการใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
๔.๒ จัดกลไกและกระบวนการจัดการเพื่อเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของทุกเครือข่ายพัฒนา โดยประยุกต์องค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่มีอยู่มาปรับใช้อย่างเหมาะสม
๔.๓ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้และ
ความเข้าใจ และเห็นความสำ�คัญการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าตามหลักวิชาการ
๔.๔ หาแนวทางการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ และการใช้ประโยชน์อน่ื ๆ อย่างครบวงจรอันเป็น
การเพิ่มมูลค่านอกเหนือจากการนำ�ไปใช้ในด้านเกษตรกรรม
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๕. กรอบแนวทางการดำ�เนินการ

๕.๑ ยึดแนวพระราชดำ�ริทไ่ี ด้พระราชทาน เน้นการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ยนื ต้นทีม่ รี ากแก้วในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยจากดินถล่ม
และมีความลาดชันสูง
๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาและสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ด้านหญ้าแฝก โดยเสริมสร้างบทบาท
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกในทุกภาคส่วน เชื่อมโยงการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับหญ้าแฝกอย่างเป็นรูปธรรม
๕.๓ ติดตาม กำ�กับ ดูแลพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกโดยชุมชน หน่วยงานท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
๕.๔ เชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ�แผนพัฒนาตำ�บลในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรท้องถิ่น
๕.๕ เน้นให้ความสำ�คัญกับการจัดการองค์ความรู้หญ้าแฝก โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็น
เครื่องมือในการติดตามการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและนํ้าอย่างต่อเนื่อง

๖. เป้าหมาย

เพื่อให้การดำ�เนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน
จึงเห็นควรให้กำ�หนดพื้นที่เป้าหมายและเป้าหมายในการดำ�เนินงาน ดังต่อไปนี้
พื้นที่และประชากรเป้าหมาย
๖.๑ เป้าหมายเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ปีละ ๖๕๑,๕๐๐ ไร่
		 ๑) พื้นที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายปานกลาง และสูง ในพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่ที่มีความลาดชัน
จำ�เป็นต้องมีระบบการอนุรกั ษ์ดนิ และนา้ํ พืน้ ทีว่ กิ ฤตทีม่ คี วามเสีย่ งต่อดินถล่มและนา้ํ ป่าไหลหลาก พืน้ ทีส่ งู และพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาที่ดิน
ปีละ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่
		 ๒) พืน้ ทีท่ ม่ี ปี ญ
ั หาการชะล้างพังทลายทีเ่ ป็นพืน้ ทีน่ อกภาคเกษตรกรรม ได้แก่ พืน้ ทีเ่ ปิดใหม่ในโครงการก่อสร้าง
ที่มีความลาดชัน พื้นที่ในโครงการชลประทาน พื้นที่กรมอุทยานฯโครงการปลูกป่า โครงการก่อสร้างบำ�รุงรักษาทางหลวง
และทางรถไฟ เป็นต้น ปีละ ๕๑,๕๐๐ ไร่
๖.๒ เป้าหมายเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๖๓,๕๐๐ ไร่
		 ๑) พื้นที่ใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม ปีละ ๔๐,๐๐๐ ไร่
		 ๒) พื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปีละ ๒๓,๕๐๐ ไร่
๖.๓ เป้าหมายเพื่อส่งเสริม สาธิต ฝึกอบรมการใช้ประโยชน์ และการขยายพันธุ์
		 พื้นที่เป้าหมาย กำ�หนดให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกของ
หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
		 ๑) ฐานปฏิบัติการและโรงเรียนตำ�รวจตระเวนชายแดน
		 ๒) พื้นที่ในสถานศึกษาในทุกระดับ ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
		 ๓) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล
		 ๔) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ รวม ๖ ศูนย์
		 ๕) พื้นที่สาธารณประโยชน์ตา่ งๆ
		 ๖) เขตพัฒนาที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน
		 ๗) พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทหาร		
		 ๘) พื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
		 ๙) พื้นที่ในความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการหลวง
12

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
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		 ๑๐) พื้นที่สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ และหน่วยจัดการต้นนํ้า
		 ๑๑) พืน้ ทีอ่ น่ื ๆ ได้แก่ พืน้ ทีข่ ยายผลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
๖.๔ เป้าหมายเพือ่ ฟืน้ ฟูสง่ิ แวดล้อมในเขตอุตสาหกรรม ได้แก่ พืน้ ทีจ่ ดั สร้างโรงงานอุตสาหกรรม พืน้ ทีค่ วบคุมคุณภาพนา้ํ

๗. แนวทางและมาตรการในการดำ�เนินงาน
๗.๑ ด้านการศึกษา วิจัย

		 ๗.๑.๑ วัตถุประสงค์
			
๑) เพื่อการศึกษาวิจัยการนำ�หญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
			
๒) เพือ่ พิจารณาแนวทางการนำ�ผลการศึกษา วิจยั ทีป่ ระสบผลสำ�เร็จแล้วไปขยายผลให้กว้างขวางมากยิง่ ขึน้
			
๓) เพื่อศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการใช้หญ้าแฝกในการฟื้นฟูพื้นที่วิกฤต
		 ๗.๑.๒ แนวทางและมาตรการในการดำ�เนินงาน
			
๑) ส่งเสริมงานศึกษาวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่ เช่น
				 - การเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์หญ้าแฝกด้วยวิธีเพาะเมล็ด
				 - การเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหญ้าแฝกในระยะที่เหมาะสม
				 - ระยะของการตัดแต่งใบ
				 - การศึกษา วิจัยในลักษณะของการประยุกต์และต่อยอดซึ่งเป็นการศึกษาดำ�เนินงานในพื้นที่จริง
และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการศึกษา ได้แก่ ระบบการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
และดินถล่ม
				 - การศึกษาโครงการใหญ่เพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าในพื้นที่เฉพาะ (Area Base)
				 - การศึกษาทางอนุกรมวิธานและวิวฒ
ั นาการสายพันธุโ์ ดยมีการเปรียบเทียบหญ้าแฝกกับหญ้าพันธุอ์ น่ื
Taxonomic Revision and Phylogenetic Study (Vetiver & Chrysopogon)
				 - การศึกษา วิจยั เกีย่ วกับใช้หญ้าแฝกในการแก้ไขปัญหาสิง่ แวดล้อมด้านต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
วิจัย ประสิทธิภาพหญ้าแฝกกับ Carbon Deposit และ Carbon Credit เป็นต้น
				 - การศึกษา วิจยั ประสิทธิภาพหญ้าแฝกในด้านเศรษฐกิจและสังคม การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝก
				 - การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อการจดสิทธิบัตร
				 - การวิจัยพันธุ์หญ้าแฝกใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ต่างๆ
			
๒) นำ�ผลงานวิจัยที่สัมฤทธิ์ผล ส่งเสริมและขยายผลไปยังกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น
			
๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดำ�เนินงานศึกษา ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับการพัฒนาและณรงค์
การใช้หญ้าแฝกในด้านต่างๆ ดังนี้
				 - เพิม่ มาตรการกำ�กับ ตรวจสอบการดำ�เนินงานศึกษา วิจยั ของหน่วยงานให้ชดั เจน มีระเบียบแบบแผน
ในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้น
				 - พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานศึกษา วิจยั ในทุกระดับและการเชือ่ มโยงโครงข่ายข้อมูลข่าวสารระหว่าง
หน่วยงานกลางระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ในส่วนท้องถิ่น
				 - พัฒนาระบบการจำ�แนก การจัดเก็บพันธุ์ และแหล่งพันธุ์หญ้าแฝกจากทุกภูมิภาครวมทั้งการ
คุ้มครองพันธุ์หญ้าแฝก
				 - การนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษา วิจัย
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๗.๒ ด้านการจัดการองค์ความรู้

		 ๗.๒.๑ วัตถุประสงค์
			
เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝก
		 ๗.๒.๒ แนวทางและมาตรการในการดำ�เนินงาน
			
๑) จัดทำ�และพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และนา้ํ ในพืน้ ทีส่ ถาบันการศึกษา โดยเน้นครูผสู้ อนให้มคี วามเข้าใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรทีเ่ หมาะสมกับกลุม่ เป้าหมาย เพือ่ ให้เห็น
ถึงความสำ�คัญและสนใจที่จะเรียนรู้ เกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
			
๒) ส่งเสริมการจัดการองค์ความรูข้ องหน่วยงานอย่างเป็นระบบ เช่น มีศนู ย์เรียนรูใ้ นแต่ละจังหวัด โดยนำ�
องค์ความรู้ที่มีอยู่ และองค์ความรู้ใหม่มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความสมบูรณ์ ก่อนนำ�สู่กระบวนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
			
๓) ขยายผลองค์ความรูส้ หู่ น่วยงานภาคอุตสาหกรรมให้มคี วามรูด้ า้ นการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการฟืน้ ฟู
คุณภาพสิ่งแวดล้อม อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
			
๔) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายภาคเอกชนและหมอดินอาสา เพื่อเป็นแกนนำ�ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ในการขยายผลสู่ผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกระดับชุมชนและท้องถิ่น
			
๕) จัดให้มกี ารสัมมนาแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์การปฏิบตั งิ านพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ทั้งด้านวิชาการและการจัดองค์ความรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติตามความเหมาะสม
			
๖) วิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้ระบบเทคโนโลยีหญ้าแฝกให้สอดคล้อง กับสภาพภูมิสังคม
ในท้องถิ่น ควบคู่กับการศึกษา วิจัยพื้นบ้าน อันนำ�ไปสู่การจัดระบบการศึกษา วิจัยในเชิงลึก
			
๗) จัดทำ�สื่อสำ�หรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับ
เจ้าหน้าที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และรณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมีบทบาท
ในการผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์

๗.๓ ด้านการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์

		 ๗.๓.๑ วัตถุประสงค์
		
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าให้กว้างขวางและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น
อย่างเป็นระบบ
		
๒) ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำ�นึกในเชิงรุกให้กลุม่ เป้าหมายตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
		
๓) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำ�เนินงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหญ้าแฝก และ
การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
		 ๗.๓.๒ แนวทาง/มาตรการในการดำ�เนินงาน
			
ด้านการส่งเสริม
			
๑) จัดทำ�แผนบูรณาการปลูกหญ้าแฝก โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มภาคีเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝก
ทุกภาคส่วนทั้งในระยะสั้น และหรือระยะกลาง (ประจำ�ปี / ๕ ปี)
			
๒) จัดลำ�ดับความสำ�คัญและความจำ�เป็นเร่งด่วนในการใช้หญ้าแฝกโดยจำ�แนกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเป็นหลัก
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีการรณรงค์ เผยแพร่การปลูกหญ้าแฝกในวันสำ�คัญต่างๆ
			
๓) ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เปิดใหม่ท่มี ีความลาดชันสูงเป็นเครื่องมือลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
อาทิ ดินโคลนถล่ม นํ้าป่าไหลหลาก หรือพื้นที่โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Area Approach)
			
๔) ส่งเสริมให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการผลิตกล้าหญ้าแฝกร่วมสนับสนุนการปฏิบัติให้เข้าถึงกลุ่ม
เป้าหมายได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ และเสริมสร้างบทบาทขององค์กรภาคประชาชน เครือข่ายผูป้ ฏิบตั งิ านหญ้าแฝกระดับท้องถิน่ มีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกทุกขั้นตอน
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
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๕) จัดกิจกรรมเสริมสร้างและสนับสนุนการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในงานหัตถกรรมให้แก่เกษตรกร
และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป
			
๖) สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกในระดับภาค และระดับท้องถิ่นทั้งในเขตพื้นที่หน่วยงาน
ราชการ เอกชน สถาบันการศึกษา วัด และชุมชน
			
๗) กำ�หนดยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกทัง้ ในและนอกพืน้ ทีท่ �ำ การเกษตรครอบคลุมพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในส่วนของภาครัฐ เอกชน กึ่งเอกชน และพื้นที่อื่นๆ ตามความจำ�เป็นเร่งด่วนทันกับสถานการณ์ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนา
ที่มีความหลากหลาย
			
ด้านการประชาสัมพันธ์
			
๑) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรณรงค์การส่งเสริม
การปลูกหญ้าแฝก และพัฒนาเว็บไซด์ให้ทันสมัยให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ เพื่อการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพด้านการติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
			
๒) จัดทำ�สื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำ�นึกและกระบวนการเรียนรู้
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ
			
๓) ประชาสัมพันธ์การใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้าผ่านสื่อที่มีอยู่อย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง

๘. ระยะเวลาดำ�เนินงาน

ระยะเวลาการดำ�เนินงาน รวม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๙. องค์กรบริหารงาน

ประกอบด้วย
๙.๑ ระดับนโยบาย ได้แก่ “คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ” แต่งตั้งโดย
ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ มีหน้าที่ใน
การกำ�หนดนโยบายและกรอบแนวทางการดำ�เนินงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนงานและแนวทางดำ�เนินงาน อำ�นวยการ
กำ�กับ ดูแล ให้คำ�แนะนำ�ปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
๙.๒ ระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย
		 ๙.๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลแต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การ
ใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ มีหน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรอง ให้ความเห็น เสนอแนะแนวทางการดำ�เนินงานด้านวิชาการ
วางแผนและจัดทำ�แผนแม่บท ประสานการปฏิบตั งิ านโครงการฯ ให้เป็นไปตามแนวพระราชดำ�ริ ติดตาม ประเมินผลการดำ�เนินงาน
ให้ค�ำ ปรึกษา แนะนำ� และสนับสนุนการดำ�เนินงานด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
		 ๙.๒.๒ คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ มีหน้าที่พิจารณาแนวทางส่งเสริม ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ภายใต้กรอบแผนแม่บทฯ สนับสนุนการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ติดตามผลการดำ�เนินงานส่งเสริมขยายผลและ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และกำ�กับดูแลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ
		 ๙.๒.๓ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายหญ้าแฝกในระดับจังหวัด และชุมชนมีหน้าที่ในการประสาน บริหารจัดการ
ทรัพยากรดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก ภายใต้กรอบแผนแม่บทฯ		
		 ๙.๒.๔ หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาที่ดิน
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมประมง
กรมปศุสัตว์ สำ�นักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กองทัพบก หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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โครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) โครงการหลวง บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
ในภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และ
กรมควบคุมมลพิษ โดยมี สำ�นักงาน กปร. ทำ�หน้าที่ “เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดำ�ริ” เป็นแกนกลางในการดำ�เนินงาน อำ�นวยการ ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามประเมินผลการ
ดำ�เนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ

๑๐. การแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบัติ

๑๐.๑ การจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
		 หน่วยงานต่างๆ จัดทำ�แผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
และแผนปฏิบัติการประจำ�ปีที่แสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะดำ�เนินงาน ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ โครงการ/กิจกรรม
ต่อเนื่อง กลุ่มที่ ๒ โครงการใหม่
๑๐.๒ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน ได้แก่
		 ๑) งบประมาณปกติประจำ�ปีของหน่วยงานต่างๆ
		 ๒) งบประมาณ กปร.
		 ๓) งบประมาณตามนโยบายพิเศษต่างๆ ของรัฐบาล
		 ๔) งบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
		 ๕) งบประมาณภาคเอกชน เช่น งบประมาณจากธุรกิจเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ
		 ๖) งบประมาณความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
๑๐.๓ การติดตามประเมินผล
		 ๑๐.๓.๑ การติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานด้านวิชาการ โดย คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตาม
ประเมินผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โดยมีสำ�นักงาน กปร. เป็น
แกนกลางดำ�เนินงาน
		 ๑๐.๓.๒ การติดตามผลการดำ�เนินงานส่งเสริม ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำ�เนินงานโครงการพัฒนา
และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ โดยมีกรมพัฒนาที่ดินเป็นแกนกลางการดำ�เนินงาน
		 ๑๐.๓.๓ จัดทำ�ตัวชีว้ ดั ผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในภาพรวมเพือ่ ประเมินความก้าวหน้า และผลสำ�เร็จ
การดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนแม่บทฯ โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
		 ๑๐.๓.๔ การประเมินผลการดำ�เนินงาน มีส�ำ นักงาน กปร. เป็นหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการดำ�เนินงาน รวบรวม
และประเมินผลการดำ�เนินงานทั้งด้านวิชาการและด้านส่งเสริม
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ประมวลพระราชดำ�ริ
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ประมวลพระราชดำ�ริ
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
สำ�นักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (สำ�นักงาน กปร.) ได้รวบรวม
พระราชดำ�รัสและพระราชดำ�ริเกี่ยวกับการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ เริ่มแรกนับแต่วันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน (กรกฎาคม ๒๕๕๔) ดังนี้

วันที่ ๒๒ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำ�ริแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. ณ สวนจิตรลดา
และ ณ วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๑. ให้ศกึ ษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ ป้องกันการพังทลายของดินในพืน้ ทีข่ องศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ และพืน้ ทีอ่ น่ื ๆ
ที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
๒. การดำ�เนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกให้พจิ ารณาลักษณะของภูมปิ ระเทศซึง่ แบ่งได้ ๒ ลักษณะของพืน้ ที่ ดังนี้
		 ๒.๑ การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขาให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาดชัน และในร่องนํ้าของภูเขา
เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นในดินไว้ด้วย
		 ๒.๒ การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ราบให้ดำ�เนินการในลักษณะ ดังนี้
			 - ปลูกโดยรอบแปลง
			 - ปลูกในแปลงๆ ละ ๑ หรือ ๒ แนว
			 - สำ�หรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
๓. ผลของการศึกษาทดลอง ควรเก็บข้อมูลทั้งทางด้านการเจริญเติบโตของลำ�ต้นและรากความสามารถในการอนุรักษ์
ความสมบูรณ์ของดินและการเก็บความชื้นในดินและเรื่องพันธุ์หญ้าต่างๆ ด้วย

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำ�ริแก่ นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานกิจกรรมพิเศษ
กรมชลประทาน และ พ.ต.อ. ธีรเดช รอดโพธิท์ อง ผูอ้ �ำ นวยการโครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริ
ณ วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้

การอนุรักษ์หน้าดินด้วยวิธีทางธรรมชาติ
๑. ได้ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติมานานแล้ว ซึ่งในแต่ละพื้นที่มักจะเปิดหน้าดินแล้วทำ�การเกษตร
เช่น การยกร่องพรวนดินซึ่งยังถือว่าเป็นวิธีการที่ผิดธรรมชาติซึ่งจะเกิดปัญหาในอนาคต จึงทรงแนะนำ�ให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ทำ�การเกษตรอย่างไม่ทำ�ลายธรรมชาติ เช่น การไม่ไถพรวนเปิดหน้าดิน เปลือยดิน เป็นต้น โดยให้ทุกโครงการ
ในศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายฯ ทำ�เป็นตัวอย่าง แล้วหาทางแนะนำ�ให้ราษฎรทำ�ตามต่อไป
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๒. ได้ทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก จึงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายฯ ทำ�การศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์หน้าดิน โดยปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกในพื้นที่รูปแบบต่างๆ เช่น
ขอบร่องนํ้า แปลงมะม่วงหิมพานต์ บริเวณที่ลาดชัน หรือตามร่องนํ้าธรรมชาตินำ�หินไปกั้นเป็นฝายเล็กๆ แล้วปลูกหญ้าแฝก
ด้านหน้าหรือในพื้นที่ทำ�การเกษตร เช่น แปลงปลูกข้าวโพด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้บันทึกภาพก่อนดำ�เนินการ และหลังดำ�เนินการไว้เป็น
หลักฐานและให้ทุกโครงการในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ ทำ�เป็นตัวอย่าง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรโครงการพระราชดำ�ริ
สวนหาดทรายใหญ่ อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีพระราชกระแสว่า “...ขอให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วย
เพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์มากในการช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายช่วยรักษาหน้าดิน โดยเฉพาะที่โครงการฯ นี้มีที่ลาดชันหลายแห่ง
นอกจากนี้หญ้าแฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้าแฝกยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย...”

วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำ�รัส ณ โต๊ะเสวยที่ ๑ ภายในพระตำ�หนัภูพิงค์ราชนิเวศน์ อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี้
ให้กองบัญชาการตำ�รวจตระเวนชายแดนนำ�หญ้าแฝกไปปลูกตามฐานปฏิบัติการต่างๆ และหมู่บา้ นใกล้เคียง แล้วขยาย
ไปปลูกทัว่ ประเทศ เนือ่ งจากหญ้าแฝกมีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมในการจัดระบบอนุรกั ษ์ดนิ โดยการปลูกเป็นแนวรัว้ กัน้ ตามระดับชัน้
และได้มีการศึกษาทดลองใช้อย่างได้ผลดีในประเทศแถบเอเชียหลายประเทศแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่าการปลูกหญ้าแฝกยังส่งผล
ให้การเพาะปลูกพืชอื่นๆ ระหว่างแนวรั้วหญ้าแฝกนั้นให้ผลผลิตได้อย่างเต็มที่มากขึ้น

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำ�เนินทรงตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานของโครงการหลวง ณ ที่ทำ�การที่ตำ�บลห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝก ซึ่งได้เก็บรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองจากท้องถิ่นต่างๆ
ในประเทศ รวมทั้งของต่างประเทศด้วยและยังได้เยี่ยมชมการทดลองปลูกหญ้าแฝกขวางร่องนํ้า เพื่อลดความแรงของนํ้าและ
สะสมอินทรียวัตถุบริเวณหน้าแถวหญ้าแฝก
หลังจากนั้นทั้งสามพระองค์ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก ณ สำ�นักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖
จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำ�ริ ดังนี้
๑. หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกแผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนกำ�แพงช่วยกรองตะกอนดินและ
รักษาหน้าดินได้ดี จึงควรนำ�มาศึกษาและทดลองปลูก
๒. การปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะระหว่างต้นห่างกัน ๑๐ - ๑๕ ซม. ทำ�ให้ไม่เปลืองพื้นที่การดูแล
รักษาง่าย ควรทำ�การทดลองปลูกในร่องนํ้าและบนพื้นที่ลาดชันให้มากเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
๓. การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวความคิดใหม่ ควรปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไรมากนัก แต่ผลที่ได้จะดีมาก และการปลูก
ไม่จำ�เป็นต้องไปปลูกในที่ของเกษตรกร ขอให้ปลูกกันในสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อคัดพันธุ์หาพันธุ์ที่ดีที่ไม่ขยาย
พันธุ์โดยออกดอก ต้องดูว่าปลูกแล้วมีพันธุ์ไหนที่ทนแล้ง ในหน้าแล้งยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้ โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝนจะทำ�ให้เกษตรกร
ในพื้นที่ข้างเคียงเห็น

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำ�เนินทรง
ตรวจเยีย่ มการดำ�เนินงานของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนั เนือ่ ง มาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ กปร. นายปราโมทย์ ไม้กลัด ผู้เชี่ยวชาญพิเศษให้คำ�ปรึกษาการจัดสรรนํ้าและปรับปรุง
บำ�รุงรักษา กรมชลประทานและนายพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยเลขาธิการ กปร. เข้าเฝ้ารับเสด็จฯ ถวายงาน
ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงปลูกหญ้าแฝก
ในแปลงทดลองของศูนย์ฯ และได้พระราชทานพระราชดำ�ริ โดยสรุปดังนี้
๑. ให้ดำ�เนินการปลูกหญ้าแฝก ซึ่งจะช่วยทั้งการอนุรักษ์ดินและนํ้าโดยรากของหญ้าแฝกจะอุ้มนํ้าไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ความชุ่มชื้นในดินอันจะสามารถปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้าวโพดหรือต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ ในบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝกได้และคุณสมบัติ
อีกอย่างหนึ่งของหญ้าแฝกก็คือ หญ้าแฝกจะเป็นตัวกักเก็บไนโตรเจน และกำ�จัดสิ่งเป็นพิษหรือสารเคมีอื่นๆ ไม่ให้ไหลลงไปยัง
แม่นํ้าลำ�คลอง โดยกักให้ไหลลงไปใต้ดินแทน
๒. ให้ด�ำ เนินการศึกษาและคัดเลือกพันธุท์ เ่ี หมาะสมกับสภาพพืน้ ทีไ่ ปพร้อมๆ กันเพือ่ ทีจ่ ะได้น�ำ ไปส่งเสริมและขยาย
พันธุ์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยเฉพาะตามไหล่เขาที่จะมีการพังทลายของดินมาก เช่น ที่โครงการเขาชะงุ้มและที่วัดญาณสังวราราม
ก็ควรจะปลูกเช่นกัน และทรงแนะนำ�วิธีการปลูกว่าสมควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหน้าฝนประมาณ ๓ เดือน เพื่อที่จะให้ต้นหญ้าแฝก
แข็งแรงพอที่จะทนต่อความแรงของนํ้าในหน้าฝนได้ และยังทรงให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกในร่องนํ้าในลักษณะที่เป็น
Check Dam ด้วย ตลอดจนที่สูงชันตามริมถนนที่เห็นดินเปลือยอยู่ให้นำ�หญ้าแฝกไปปลูกเพื่อป้องกันดินพังทลายด้วย

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปเยี่ยมชมกิจการของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย อำ�เภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
พระองค์ได้รับสั่งให้ชาวเขาเผ่าม้งปลูกหญ้าแฝกระหว่างแถวของกะหลํ่าปลี ซึ่งชาวเขานิยมปลูกเป็นพืชฤดูแล้ง โดยการให้นํ้า
ระบบฝนเทียม ซึ่งชาวเขานิยมปลูกเป็นพืชฤดูแล้ง โดยการให้นํ้าระบบฝนเทียม นอกจากนั้น ทั้งสามพระองค์ยังได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรแปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงขยายพันธุ์และทรงปลูกหญ้าแฝกไว้เป็นอนุสรณ์อีกด้วย

วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำ�เนินไปเยี่ยมชม
ศูนย์พัฒนาการเกษตรที่สูงปางตอน ตำ�บลหมอกจำ�แป๋ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ ในส่วนของการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า ให้พิจารณาปลูกก่อนหน้าฝนสัก ๓ เดือน
ในกรณีที่พื้นที่มีนํ้าพอที่จะมารดต้นหญ้าแฝก เพราะว่าจะทำ�ให้หญ้าแฝกแข็งแรงเมื่อถึงหน้าฝนจะทนต่อความแรงของนํ้าใน
หน้าฝนได้

วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริตอ่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระตำ�หนัก
จิตรลดารโหฐานมีสาระสำ�คัญ สรุปดังนี้
๑. ให้เร่งดำ�เนินการปลูกหญ้าแฝกให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยภายใน ๒ ปี ถึงแม้การดำ�เนินงานอาจจะสิ้นเปลือง
งบประมาณบ้างก็ควรได้ดำ�เนินการ
๒. การคัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝกควรเป็นพันธุ์ที่ไม่สามารถขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด
๓. วิธกี ารปลูกเมือ่ แยกหน่อควรมีรากประมาณ ๑๕ ซม. เมือ่ นำ�ไปปลูกในพืน้ ทีไ่ ม่จ�ำ เป็นต้องตัดถุงเพราะรากหญ้าแฝก
จะสามารถขยายมานอกถุงได้
๔. การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกทั้งในพื้นที่เพื่อการเกษตร ขอบสระหรือแหล่งนํ้าในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ ตลอดจน
สามารถปลูกในบริเวณที่เป็นร่องนํ้า เพื่อกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลไปสู่แหล่งเก็บนํ้าและรากหญ้าแฝกซึ่งหนาแน่นจะมีส่วนใน
การเก็บความชุ่มชื้นในดินได้
๕. สำ�หรับโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ให้ดำ�เนินการปลูกในบริเวณ
หมู่บ้านมุสลิมเป็นแนวเพื่อเพิ่มปริมาณของหน้าดิน สำ�หรับโครงการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม ให้ดำ�เนินการปลูกในส่วนบน
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ที่ติดกับเขาเขียว โดยให้ปลูกติดกันเป็นแถวเดียว โดยให้นำ�หน้าดินมาใส่เพิ่มเติมในระยะต้น เมื่อหญ้าแฝกขึ้นดีแล้วจะช่วยเพิ่ม
ปริมาณหน้าดินได้

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำ�เนินเยี่ยมชมโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
ตามแนวพระราชดำ�ริ ทีอ่ �ำ เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริ สรุปดังนี้
๑. การคัดเลือกพันธุห์ ญ้าแฝกนัน้ เป็นสิง่ สำ�คัญทีค่ วรระมัดระวังอย่างมาก ควรเลือกพันธุท์ ไ่ี ม่สามารถกระจายพันธุไ์ ด้
โดยเมล็ด เพราะถ้าเป็นพันธุ์ที่แพร่กระจายโดยทางเมล็ดแล้วจะเป็นอันตราย
๒. การปลูกหญ้าแฝกในพืน้ ทีเ่ ก็บกักนา้ํ ของอ่างเก็บนํา้ ควรปลูกตามแนวระดับโดยรอบอ่างเก็บนํา้ จำ�นวน ๓ แนว คือ
		 - แนวที่ ๑ ปลูกตามแนวระดับสูงเท่ากับระดับเก็บกักนํ้า
		 - แนวที่ ๒ ปลูกตามแนวสูงกว่าระดับเก็บกักนํ้า ๒๐ ซม.
		 - แนวที่ ๓ ปลูกตามแนวตํ่ากว่าระดับเก็บกักนํ้า ๒๐ ซม.
			 (เพราะว่านํ้ามักจะถึงระดับเก็บกัก)
		 การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรอบพื้นที่เก็บกักนํ้า จะให้ประโยชน์อย่างน้อย ๒ ประการ คือ
		 ๑) ป้องกันดินพังทลายลงไปในอ่างเก็บนํ้า ทำ�ให้อ่างเก็บนํ้าไม่ตื้นเขินและถ้าต้องการขุดดินในอ่างไปใช้ประโยชน์ก็
สามารถนำ�เครื่องจักรวิ่งข้ามแนวหญ้าแฝกไปขุดได้เพราะหญ้าแฝกจะไม่ตาย
		 ๒) การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรอบๆ อ่างเก็บนํ้าจะช่วยรักษาหน้าดินเหนืออ่าง ทำ�ให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันจะ
เป็นการช่วยให้ปา่ ไม้ในบริเวณพื้นที่รับนํ้าสมบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว
๒. ควรทดลองปลูกในดินที่มีชั้นดานลงไปเล็กน้อยแล้วปลูกหญ้าแฝก และหลังจากนั้นปล่อยให้หญ้าแฝกเจริญเติบโต
เป็นระยะเวลา ๒ - ๓ ปี จึงศึกษาว่ารากสามารถชอนไชผ่านชั้นดาน (หรือระเบิดดาน) ไปได้เพียงใด
๓. การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการกัดเซาะของนํ้าในร่องนํ้าให้พิจารณาดำ�เนินการ ดังนี้
		 ๓.๑ ในกรณีที่ร่องนํ้ามีขนาดกว้างและลึก ให้ปลูกหญ้าแฝกในลักษณะตัววีควํ่าในร่องนํ้าแล้วปลูกต่อเป็น
แนวยาวไปตามเส้นชั้นความสูงในลักษณะก้างปลาโดยมีระยะห่างระหว่างแถวตามแนวตั้ง ๑ เมตรเพื่อชะลอการกัดเซาะร่องนํ้า
และกระจายนํ้าให้ไหลซึมลงในดินหน้าแนวหญ้าแฝก
		 ๓.๒ ปลูกเป็นแนวตรงขวางร่องนํ้า เพื่อช่วยในการเก็บกักตะกอนไว้ในร่องนํ้าจนในที่สุดร่องนํ้าก็จะมีดินตะกอน
ทับถมจนเต็ม
๔. ควรทดลองปลูกหญ้าแฝกในบริเวณที่มีหญ้าคาระบาด เพื่อศึกษาดูวา่ หญ้าแฝกจะสามารถควบคุมหญ้าคาได้หรือไม่
วิธีควรปฏิบัติก็คือปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบหญ้าคาหลังจากที่หญ้าแฝกตั้งตัวดีแล้ว ให้จุดไฟเผาหญ้าคา เพื่อดูว่าหญ้าแฝกสามารถ
ป้องกันไฟลุกลามได้มากน้อยเพียงใด
๕. ควรปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบไม้ผล ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้ดินรอบๆ ต้นไม้เป็นหลุม ในขณะเดียวกันก็สามารถ
ตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้แก่ไม้ผลได้
๖. การปลูกหญ้าแฝกในแปลงที่เพาะปลูกพืชสามารถทำ�ได้หลายรูปแบบ เช่น
		 - ปลูกโดยรอบแปลง
		 - ปลูกในแปลงๆ ละ ๑ หรือ ๒ แถว
		 - สำ�หรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
๗. การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขา ให้ปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและในร่องนํ้าของภูเขาเพื่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดินและช่วยเก็บความชื้นของดิน
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วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทอดพระเนตร โครงการพระราชดำ�ริ
สวนหาดทรายใหญ่อีกวาระหนึ่ง ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกบนพื้นที่ต้นเขา พระองค์ได้มี
พระราชกระแสแนะนำ� สรุปดังนี้
ควรปลูกให้ชิดกว่านี้เพราะยังไม่แน่ใจว่าหญ้าแฝกที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์อะไรและมีลักษณะอย่างไร ต่อจากนั้นได้ทรงปลูก
หญ้าแฝกในแปลงทดลองที่ได้เตรียมไว้ โดยใช้พันธุ์ที่รวบรวมจากเขาเต่า
หลังจากนัน้ อีก ๕ วัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มรี บั สัง่ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญหญ้าแฝกมาตรวจสอบหญ้าแฝกทีโ่ ครงการฯ
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า พันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์ที่ดีมาก จึงทรงมีพระราชกระแสให้ขยายเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้พื้นที่อื่นๆ
ได้รับพันธุ์ต่อไป

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๓๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี ในการนีไ้ ด้ทรงปลูกหญ้าแฝกบริเวณพืน้ ทีแ่ ปลงทดลองปลูกหญ้าแฝกท้ายอ่างเก็บนา้ํ
และได้พระราชทานพระราชดำ�ริกับข้าราชการที่เฝ้าฯ รับเสด็จ สรุปดังนี้
๑. ควรเร่งปลูกหญ้าแฝกให้มากๆ เพราะหญ้าแฝกมีคุณสมบัติพิเศษในการอนุรักษ์ดิน หลายประการ โดยเฉพาะดินที่มี
โครงสร้างแข็งดังเช่นทีห่ ว้ ยทรายนี้ หญ้าแฝกจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นเขือ่ นทีม่ ชี วี ติ ทีจ่ ะช่วยทำ�ให้ดนิ มีความชุม่ ชืน้ และอุดมสมบูรณ์มากขึน้
๒. ในการปลูกหญ้าแฝกตามแนวลาดเอียง ควรให้แต่ละแถวห่างกันมากขึน้ ประมาณ ๑ - ๒ เมตร ตามแนวดิง่ เพือ่ ประหยัด
หน่อพันธุ์ แต่ควรปลูกชิดๆ กัน เพือ่ ให้หญ้าแฝกมีผลเร็วขึน้ ถ้าจะปลูกไม้ผลควรปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปครึง่ วงกลมล้อมต้นไม้มีผล
คล้ายฮวงซุ้ย
๓. ควรปลูกหญ้าแฝกเหนือแหล่งนา้ํ เพือ่ เป็นแนวป้องกันตะกอนและดูดซับสารเคมี ตลอดจนของเสียต่างๆ ทีไ่ หลลง
ในแหล่งนา้ํ เพราะหญ้าแฝกจะดูดซับสารพิษต่างๆ ไว้ในรากและ ลำ�ต้นไว้ได้นาน จนสารเคมีนน้ั สลายตัวเป็นปุย๋ สำ�หรับพืชต่อไป

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำ�รัสแก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ณ พระตำ�หนักจิตรลดารโหฐาน ดังนี้
“การปลูกหญ้าแฝกถ้าปลูกเป็นกอใหญ่และห่างประมาณ ๑๕ ซม. ถ้าปลูกใกล้ๆ คือ ๒ - ๓ ซม. และใช้กอเล็กก็จะ
เชื่อว่าเมื่อเติบโตมักจะปิดแถวได้ดีกว่า ความสิ้นเปลืองของหญ้าแฝกก็อาจจะน้อยกว่า หลังจากปลูกก็จะติดกันได้ผลภายใน
ไม่กี่เดือนแต่อย่างกอที่ปลูกห่างกว่าจะได้ผลก็ ๒ ปี เพราะฉะนั้นไม่ทันการณ์ ที่ดอยตุงนั้นเพาะปลูกหนามากจึงสิ้นเปลืองมาก
แต่เป็นการทดลองหวังผลรวดเร็ว
สรุปได้ว่า ต้องทำ�กอเล็กลงไปหน่อยแล้วก็ปลูกให้ใกล้และชิดกัน สำ�หรับระยะห่างของแต่ละแถวแต่เป็นแนวลาดเท
๒ เมตรต่อแถว แล้วก็อยู่บนและตํ่าลงมา ส่องระดับลงมาให้ได้ระดับ ๒ เมตร ก็อาจจะไม่ถึง ๒ เมตรก็ได้ ประมาณ ๑.๕๐ เมตร
เพื่อความสะดวก ถ้าเป็น ๑.๕๐ เมตร สะดวกกว่าเพราะประมาณความสูงของคน ซึ่งถ้า ๒ เมตรต้องเขย่งส่อง แต่ถ้าส่องระดับนี้
ก็จะสะดวกกว่า ทำ�แถวให้ได้ขนานกับทางเทแล้วก็อีกแถวลงมาจะส่องได้พอดี เดินส่องไปสะดวก”

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทอดพระเนตรการดำ�เนินโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้มีพระราชดำ�ริ
เกีย่ วกับหญ้าแฝก (เพิม่ เติม) กับ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายจริย์ ตุลยานนท์ นายสวัสดิ์ วัฒนายากร นายรุง่ เรือง จุลชาต นายปราโมทย์
ไม้กลัด นายสิทธิลาภ วสุวัต นายสิมา โมรากุล นายพยุง นพสุวรรณ และข้าราชการที่รอรับเสด็จฯ สรุปดังนี้
๑. ทรงเน้นถึงระยะปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกให้ชิด โดยให้ระยะห่างระหว่างต้น ๕ ซม.
๒. การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ รักษาความชุม่ ชืน้ ในดินให้แก่ไม้ผลและไม้ยนื ต้น ในลักษณะเป็นแนววงกลมรอบโคนต้นไม้นน้ั
อาจก่อให้เกิดปัญหารากของหญ้าแฝกทีม่ จี �ำ นวนมากเกินไป จะแย่งอาหารจากต้นไม้ อันจะเป็นการสกัดกัน้ การเจริญเติบโตของต้นไม้
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ที่ปลูก ให้เปลี่ยนเป็นการปลูกเป็นแบบครึ่งวงกลมด้านล่างของ Slope เพื่อแก้ไขปัญหานี้ เพื่อช่วยให้หญ้าแฝกได้ทำ�หน้าที่รักษา
ความชุ่มชื้นในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๓. การวางแนวปลูกหญ้าแฝกแบบรูปตัววีควํ่า ( ) เพื่อแก้ไขการเกิดร่องนํ้าแบบลึกที่เกิดจากการกัดเซาะของนํ้า
(Gully Erosion) ให้ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดับพาดผ่านร่องนํา้ และให้ระดับของแนวหญ้าแฝกตอนบน (ปลายแหลมของตัววีควา่ํ )
มีระดับสูงกว่าด้านล่าง เมื่อนํ้าไหลลงมาตามความลาดเทของพื้นที่มาถึงแนวหญ้าแฝก ซึ่งจะช่วยลดการกัดเซาะในร่องนํ้าและ
จะช่วยให้เกิดการทับถมของตะกอนในร่องนํ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. ให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกโดยใช้สว่านเจาะดิน เจาะลึกลงไปในชั้นของดินลูกรัง จากนั้นให้ใช้ดินดีใส่ในหลุมที่สว่าน
เจาะแล้ว จึงปลูกหญ้าแฝก รากหญ้าแฝกจะเจริญเติบโตหยั่งลึกลงไปในชั้นหินลูกรังได้ดียิ่ง
๕. ให้พิจารณาปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่โครงการเขาชะงุ้มฯ ให้ทั่วพื้นที่

วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงตรวจเยีย่ มผลการปฏิบตั งิ าน ในพืน้ ทีโ่ ครงการศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี
ได้พระราชทานพระราชดำ�ริเกี่ยวกับหญ้าแฝก (เพิ่มเติม) กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล นายประวิทย์ ทับทิมอ่อน นายชัยชาญ ชโลธร
และข้าราชการที่รอรับเสด็จฯ สรุปดังนี้
๑. การปลูกหญ้าแฝก ถ้าปลูกแนวชิดกันมากๆ หรือปลูกรอบโคนไม้ผลเป็นแบบวงกลม ถ้าปลูกใกล้ต้นไม้มากเกินไป
จะทำ�ให้ต้นไม้ขาดนํ้าเพราะหญ้าแฝกใช้นํ้ามากและนํ้าจะซึมหารากไม้ผลได้ยาก เพราะรากหญ้าแฝกกั้นไว้ ที่ปลูกไว้เป็นครึ่งวงกลม
และกอชิดกันนั้นถูกต้องแล้ว (งานวิชาการเกษตรสวนสมเด็จฯ)
๒. บริเวณพืน้ ทีป่ ลูกป่าเชิงเขาทองอย่าทำ�แบบปอกเปลือก ปุย๋ จากเขาจะลงมา ดินและนา้ํ จากเขาจะลงมา ควรต่อขยาย
แนวหญ้าแฝกออกไปอีก ควรปลูกเป็นรูปตัววีควา่ํ ( ) ในไม่ชา้ ก็จะเต็มร่อง ในทีเ่ ป็นร่องนา้ํ ลึกควรทำ�คันดินหรือคันหินขวางนา้ํ ก่อน
เพื่อทำ�เป็นทำ�นบเล็กๆ (Check Dam) อย่าปลูกลงไปในร่องนํ้าโดยตรง นอกจากนั้นพื้นที่ระหว่างแถวหญ้าแฝกที่เป็น Contour
ดินจะมีคุณภาพดีขึ้น น่าจะให้เกษตรกรปลูกพืชล้มลุก
ทั้งนี้ การปลูกหญ้าแฝกโดยใช้สว่านเจาะดิน ซึ่งได้ใช้สว่านเจาะดินแบบมือหมุน เจาะเป็นบางส่วนที่เขาชะงุ้ม ขุดให้
เป็นร่อง เพื่อให้รากหญ้าแฝกชอนไชไปในดิน
- วิธีการปลูกหญ้าแฝกแซมในช่องว่างแนวรั้วหญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน ให้ใช้สว่านเจาะตามแนวช่องว่าง โดยใส่
ปุ๋ยหมักลงไปตามร่อง
- ควรใช้กรรไกรตัดหญ้าแฝกให้มีความสูงประมาณ ๓๐ ซม. ดินที่อยู่ระหว่างแถวหญ้าแฝกจะอุดมสมบูรณ์เต็มไป
ด้วยธาตุอาหาร ซึ่งควรปลูกพืชล้มลุกหรือไม้ผลแซม
๓. ทรงสาธิตวิธีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อแก้ไขช่องว่างระหว่างแนวรั้วหญ้าแฝก โดยการขุดเป็นร่องตามแนวช่องว่าง
และใช้ดินผสมปุ๋ยหมักใส่ในร่องแล้วปลูกหญ้าแฝกให้ชิดติดกันระยะห่างไม่เกิน ๕ ซม. ตามแนวช่องว่างแล้วให้ตัดใบหญ้าแฝก
หัวท้ายช่องว่างให้เหลือ ๓๐ ซม.เพื่อให้หญ้าแฝกที่ปลูกใหม่ได้รับแสงแดด ควรให้นํ้าอย่างสมํ่าเสมอจนกว่าหญ้าแฝกจะตั้งตัว
ได้ ดินที่ทับถมเหนือแนวรั้วหญ้าแฝกเป็นดินที่ดีมาก ดินลึกถึง ๓๕ ซม. ขอให้เร่งรัดหญ้าแฝกแก้ไขช่องว่างเพื่อให้แนวรั้ว
หญ้าแฝกมีประสิทธิภาพจะเป็นการช่วยให้ดินดียิ่งขึ้น

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ดังนี้
๑. จุดเสด็จฯ ที่ ๑ งานศึกษาทดลองการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อพัฒนาดินดานท้ายอ่างเก็บนํ้าห้วยทรายฯ ทรงมี
พระราชดำ�ริ ดังนี้
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

		 - ให้หาวิธีเจาะลงไปในชั้นดินดานแล้วนำ�ดินที่มีความร่วนซุยใส่ลงไปในหลุมสำ�หรับปลูกหญ้าแฝก เพื่อให้
รากหญ้าแฝกสามารถทะลุดินดานไปได้ หญ้าแฝกจะนำ�ความชื้นไประเบิดดินให้ร่วนซุยมากขึ้น
		 - ให้ทดลองปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนว Contour ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ ๕ ซม. เพื่อป้องกันการ
ชะล้างของหน้าดินและช่วยทำ�ให้เกิดหน้าดินมาทับถมกันบริเวณแนวรั้วหญ้าแฝกซึ่งต่อไปจะใช้ดินทำ�การเพาะปลูกได้
		 - การปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบต้นไม้ควรปลูกแบบฮวงซุ้ย (ครึ่งวงกลม) เพื่อช่วยเก็บกักความชื้นให้แก่ต้นไม้
๒. จุดเสด็จฯ ที่ ๒ งานอนุรักษ์ดินและนํ้าบริเวณลุ่มนํ้าเขาบ่อขิงทรงมีพระราชดำ�ริ ดังนี้
		 - ให้ปลูกป่าและหญ้าแฝกตามแนว Contour เมื่อเวลาฝนตกลงมา จะพัดพาเศษใบไม้มาติดอยู่ที่แนวหญ้าแฝก
เป็นการทำ�ให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ โดยกรมป่าไม้มีหน้าที่ปลูกป่าและกรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายฯ จะเป็นหน่วยงานกลางที่ให้ทั้ง ๒ หน่วยงานร่วมกันประสานดำ�เนินการ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ มีพระราชดำ�ริ สรุปดังนี้
๑. จุดเสด็จฯ ที่ ๑ บนสันเขื่อนอ่างเก็บนํ้าห้วยเจ๊ก มีพระราชดำ�ริ ดังนี้
		 เรื่องการปลูกหญ้าแฝกรอบขอบแนวป่าไม้เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นจะ
ช่วยทำ�ให้ดินมีการพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อใบไม้ย่อยสลาย ส่วนหญ้าแฝกที่ปลูกในระหว่างไม้ยืนต้นจะไม่ตาย แต่ชะงักการเจริญเติบโต
ระยะหนึ่ง เมื่อมีการตัดไม้ออกแฝกก็จะเจริญได้อีกครั้ง ให้ปลูกหญ้าแฝกในดินดาน โดยระเบิดดินดานเป็นหลุมแล้วปลูก
หญ้าแฝกลงในหลุมเพื่อดันชั้นดินดานให้แตกสามารถดักตะกอนตลอดจนใบไม้ทำ�ให้เกิดดินใหม่ขึ้น
๒. จุดเสด็จฯ ที่ ๒ ณ ศาลาทรงงานบริเวณอุทยานมัจฉา มีพระราชกระแสกับผู้อำ�นวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
เขาหินซ้อนฯ ดังนี้
		 - ให้ศกึ ษาการปลูกหญ้าแฝกในดินดานของตำ�บลเขาหินซ้อน ซึง่ ได้เคยให้ท�ำ ในดินดานทีเ่ ขาชะงุม้ (โครงการศึกษา
วิธกี ารฟืน้ ฟูทด่ี นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม้ ฯ อำ�เภอโพธาราม จังหวัดราชบุร)ี และห้วยทราย (ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อ.ชะอำ�
จ.เพชรบุรี) มาแล้ว

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๔๐

วันพืชมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จพระราชดำ�เนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปยังแปลงนาสาธิตในสวนจิตรลดาและได้พระราชทานพระราชดำ�ริ แก่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชูชีพ
หาญสวัสดิ์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องอนุรักษ์ดิน สรุปดังนี้
- การอนุรักษ์ดินก็ต้องดำ�เนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ นอกเหนือจากการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวตาม
ที่พระราชทานพระราชดำ�ริแล้ว การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำ�ให้กว้างขวางเพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย
ได้ทดลองทำ�ครัง้ แรกทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ และทีโ่ ครงการเขาชะงุม้ ฯ ด้วย ตลอดจนเข้าไปดำ�เนินการเป็นตัวอย่างที่
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาฯ อีกหลายแห่ง จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พจิ ารณาดำ�เนินการในบริเวณทีจ่ ะฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้าในพื้นที่เสื่อมโทรมต่างๆ ด้วย

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผสู้ �ำ เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และพระราชทานพระบรมราโชวาท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก ขออัญเชิญมาไว้ ณ ที่นี้
“...บัณฑิตทุกคนควรจะได้สนใจสังเกตศึกษาเรื่องราวบุคคลและสิ่งต่างๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้มาก
อย่าละเลยหรือมองข้ามแม้สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้า ซึ่งถ้าศึกษาพิจารณาให้ดีก็จะก่อให้เกิดปัญญาได้ หญ้านั้นมีทั้งหญ้าที่เป็น
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

วัชพืชซึง่ เป็นโทษและหญ้าทีม่ คี ณ
ุ อย่างหญ้าแฝก ซึง่ เป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่การอนุรกั ษ์ดนิ และนํา้ เพราะมีรากทีห่ ยัง่ ลึกแผ่กระจาย
ลงไปตรงๆ ทำ�ให้อุ้มนํ้าและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลำ�ต้นชิดติดกันแน่นหนา ทำ�ให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดี...”

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และพระราชทานพระบรมราโชวาทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหญ้าแฝก ขออัญเชิญมาไว้ ณ ที่นี้
“...สิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้นจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามหลักวิชาและเหมาะสมกับสภาพการณ์ทั่วไปด้วย จึงจะได้ผลที่พึง
ประสงค์ อย่างเช่น การปลูกหญ้าแฝกจะต้องปลูกให้ชดิ ติดกันเป็นแผงและวางแนวให้เหมาะสมกับลักษณะภูมปิ ระเทศ เป็นต้นว่า
บนพืน้ ทีส่ งู จะต้องปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและร่องนํา้ บนพืน้ ทีร่ าบจะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกตามร่องสลับกับพืชไร่
ในพืน้ ทีเ่ ก็บกักนา้ํ จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งนํา้ หญ้าแฝกทีป่ ลูกโดยหลักวิธดี งั นี้ จะช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินรักษา
ความชุม่ ชืน้ ในดินเก็บกักตะกอนดินและสารพิษต่างๆ ไม่ให้ไหลลงแหล่งนํา้ ซึง่ จะอำ�นวยผลเป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่การอนุรกั ษ์ดนิ
และนํ้า ตลอดจนการฟื้นฟูดินและป่าไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น บัณฑิตผู้จะออกไปเริ่มต้นชีวิตการงานต่อไป จึงควรจะได้ศึกษาพิจารณา
เรื่องความถูกต้องเหมาะสมที่กล่าวนี้ให้ทราบชัด...”

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
ในการนี้ ได้พระราชทานพระราชดำ�รัส ณ พระราชนิเวศมฤคทายวัน อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี ความตอนหนึ่งว่า
“...ปลูกหญ้าแฝกเพื่อที่จะให้ดินนั้นพัฒนาขึ้นมาเป็นดินที่สมบูรณ์ โดยที่ปลูกหญ้าแฝกและทำ�คันกั้นไม่ให้ตะกอน
เหล่านั้นไหลลงไปในห้วยก็สามารถฟื้นฟูได้อย่างดี หากว่าไม่ปฏิบัติเช่นนี้ ดินนั้นจะหมดไปเลยเหลือแต่ดินดานและทรายและ
ดินที่อาจเป็นดินสมบูรณ์ก็ไหลลงไปในห้วย ทำ�ให้ห้วยตื้นเขิน เมื่อห้วยตื้นเขิน นํ้าที่ลงมาจากภูเขาก็ท่วมในที่ราบและนํ้าที่ลง
มาจากเขาจะลงมาโดยเร็วเพราะภูเขามีต้นไม้น้อย ทำ�ให้นํ้าลงมารวมอย่างฉับพลันและท่วม...”

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๑

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำ�ริเกี่ยวกับหญ้าแฝก
ความตอนหนึ่งว่า
“...ข้อสำ�คัญที่มาเพราะว่าที่ดินในเมืองไทยมันมีน้อยลงที่จะใช้งานได้ จึงต้องหาที่เลวๆ ให้พัฒนาขึ้นเป็นที่ที่ใช้ได้ และ
ให้ความสำ�คัญของโครงการนี้เป็นยังไง ต้องลงมือหลายฝ่ายกรมพัฒนาที่ดินและกรมป่าไม้ศึกษา และถ้าทำ�ได้แล้วเมืองไทยนี้
ไม่อับจน...”
“...หญ้าแฝกนี้จะกักนํ้าและปุ๋ยที่มาจากภูเขา ภูเขาเป็นเครื่องปฏิกรณ์นํ้าและปุ๋ยไม่ต้องเอาปุ๋ยที่ไหน พัฒนาดินก็สบาย
ก็อาศัยชลประทานแล้วก็ป่าไม้...”
“...เราจะสร้างของดีซอ้ นบนของเลวนัน่ อย่าไปนึกไปใช้ดานอันนีเ้ พราะดานอันนีไ้ ม่มอี าหารและแข็งเหลือเกิน ต้องสร้าง
ผิวดินใหม่ขึ้นมา หญ้าแฝกเราเจาะดินลงไปแล้วเอาดินที่มีอาหารลงไป หญ้าแฝกก็สามารถชอนไชอยู่ได้ แล้วหญ้าแฝกนั้นเวลา
นํ้าฝนชะมาจากภูเขาจะชะใบไม้มาติด หญ้าแฝกก็จะเป็นดินที่ใช้ได้ ดินนี้จะเพิ่มขึ้นไป แล้วก็ดินนี้นานไปจะเป็นดิน...”

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำ�รัสที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี
(บริเวณพื้นที่เขาบ่อขิง) สรุปดังนี้
๑. ให้ทดลองปลูกไม้สาธรร่วมกับหญ้าแฝกต่อไปและทำ�การศึกษากับไม้ชนิดอื่นๆ ว่า ชนิดใดจะเหมาะสมกับพื้นที่
ดินดานได้ดี
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๒. การแก้ไขดินเลวโดยวิธีทางธรรมชาติ โดย
		 ๑) ปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้ดินดานแตกตัวจะทำ�ให้นํ้าซึมผ่านไปได้
		 ๒) ปลูกต้นไม้ควบคูก่ บั การปลูกหญ้าแฝก ต้นไม้จะเจริญเติบโตในดินดานได้ เนือ่ งจากแฝกให้นา้ํ และช่วยดึงไนโตรเจน

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำ�รัสกับ ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ณ โครงการ
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ สรุปดังนี้
๑. การนำ�ร่องการใช้หญ้าแฝกกับดินเหนียวในการก่อสร้างยุ้งฉางราคาถูกเป็นตัวอย่างแก่กสิกรรมในชนบท ให้ทำ�การ
ทดลองเก็บข้าวเปลือกจริงเพื่อพิจารณาลู่ทางการควบคุมความร้อนที่เกิดจากการเก็บเมล็ดข้าวเปลือกในยุ้งฉางแบบนี้และให้ใช้
หลังคายุ้งฉางแบบบ้านของชาวเอสกิโม (Igloo) เพื่อแก้ไขปัญหาความร้อนและความชื้นที่จะเกิดขึ้นจากการเก็บข้าวเปลือกและ
ให้มีการศึกษาเพื่อการป้องกันความเสียหายของพื้นผิวภายนอกของยุ้งฉางเมื่อถูกความชื้น
๒. ให้ศึกษาเรื่องหญ้าแฝกและสกัดสารสำ�คัญมาเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันกำ�จัดปลวกให้มีการศึกษาการพัฒนา
เยื่อหญ้าแฝกให้ปลวกไม่สามารถทำ�ลายได้ โดยการพิจารณากำ�จัดสารที่เป็นอาหารของปลวกเสียตั้งแต่ต้นจะได้ไม่มีปัญหา
เมื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม
๓. การใช้หญ้าแฝกเป็นวัสดุแทนไม้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน โดยให้มีการศึกษาความคงทนของ
แผ่นไม้อัดหญ้าแฝกต่อสภาพการทำ�ลายของปลวกและการศึกษาเพื่อหาวัสดุภายในประเทศ เพื่อทดแทนการนำ�เข้าวัสดุที่เป็น
ตัวประสานจากต่างประเทศ
๔. การใช้หญ้าแฝกเป็นวัสดุก่อสร้างทางวิศวกรรมที่ประหยัด ปลอดมลภาวะประหยัด พลังงาน ชาวบ้านสามารถ
ทำ�ได้เองโดยเถ้าหญ้าแฝก สัดส่วนการใช้เถ้าหญ้าแฝกเป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์และผลทีไ่ ด้รบั โดยเน้นเรือ่ งความแข็งแรง ความทนทาน
ส่วนการประยุกต์ใช้เยื่อหญ้าแฝกเป็นวัสดุเสริมแรงสัดส่วนการใช้เถ้าหญ้าแฝกโดยเน้นเรื่องการพัฒนาให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่า
และทดแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์
๕. การแสดงแบบจำ�ลองการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของการไหลลักษณะการกัดเซาะและการกักเก็บ
ตะกอนของระบบแถบหญ้าแฝก ดังนี้
		 ๑) ให้มีการขยายแบบจำ�ลองจากแบบจำ�ลองแสดงแนวคิดเป็นแบบจำ�ลองที่สามารถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและ
เป็นที่ยอมรับทางวิศวกรรม รวมทั้งให้มีการทดสอบเพื่อยืนยันข้อมูลในภูมิประเทศจริงด้วย
		 ๒) ให้นำ�ข้อมูลที่ได้รับจากแบบจำ�ลองไปประยุกต์ใช้แถบหญ้าแฝกเพื่อลดความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่เกษตรกรรม
		 ๓) ให้มีการศึกษาการใช้แถบหญ้าแฝกและพืชพันธุ์ลดหรือป้องกันสารไนเตรทจากการทำ�การเกษตรซึมซับ
ลงในดิน ลงไปปนเปื้อนกับแหล่งนํ้าใต้ดินในระดับล่าง
		 ๔) การใช้ความชุ่มชื้นของแถบหญ้าแฝกลดหรือป้องกันความเสียหายที่เกิดจากไฟป่า
		 ๕) รูปแบบการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเป็นพืชรายได้แบบครบวงจร โดยเน้นการจัดกลุม่ กสิกรรมเพือ่ ให้สามารถ
ควบคุมปริมาณ คุณภาพและสายพันธุ์ที่กำ�หนดได้ เพื่อเป็นการแยกออกจากการส่งเสริมการปลูกเพื่อป้องกันรักษาดิน โดยให้
ระมัดระวังการปลูกแยกจากระบบอนุรักษ์ ซึ่งแฝกเป็นพืชที่มีรายได้สู่เกษตรกรก็ให้ทำ�ไปโดยให้วิจัยเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง
ในการลดต้นทุนการผลิตให้ขยายพันธุ์โดยใช้ Tiller ที่แยกออกมา
		 ๖) แนวทางการใช้เยื่อหญ้าแฝกเป็นอุตสาหกรรมภาชนะเมลามีน โดยให้มีการพิจารณาผลิตภาชนะหรือเครื่องใช้
ที่เหมาะสมกับสีตามธรรมชาติของเยื่อหญ้าแฝก และให้พิจารณาจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีนจากเยื่อหญ้าแฝกได้
		 ๗) ลูท่ างการคุม้ ครองทรัพย์สนิ ทางปัญญาผลงานวิจยั ค้นคว้าและผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกของมูลนิธโิ ครงการหลวง ดังนี้
			 - ให้คณะทำ�งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหญ้าแฝก เร่งรัดการดำ�เนินการตามที่ได้คิดริเริ่มไว้ต่อไป เพราะมี
คุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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			 - ผลงานใดที่สามารถดำ�เนินการจดสิทธิบัตรได้ ขอให้คณะทำ�งานสิทธิบัตรหญ้าแฝกรีบดำ�เนินการเพื่อ
จะได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปในภายหน้า

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำ�รัสกับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ความว่า
“...ในการก่อสร้างขนาดใหญ่ ต้องมีการปรับปรุงเปิดพื้นที่เป็นอันมาก โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขา ควรที่จะต้องมีการใช้
หญ้าแฝกปลูกเป็นพืชนำ�เพื่อฟื้นคืนสภาพพื้นที่และภูมิทัศน์และความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นั้นอย่างได้ผล...”

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชดำ�ริ ณ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของบริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
๑. ควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหรือพร้อมกับปลูกป่าโดยเฉพาะที่ลาดชัน โดยต้องปลูกให้ถูกวิธี คือขวางแนวลาดชัน
เพราะในแผนที่ ปตท. แสดงการปลูกป่าจะเป็นแนวลงมาเหมือนที่ชาวเขาปลูกกะหลํ่า โดยให้สังเกตที่ลำ�ห้วยด้านล่างภูเขาจะเห็น
ดินลงไปกองอยู่เต็ม
๒. ควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันไฟป่าของแปลงปลูกป่า เพราะการปลูกป่าของหน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟ
ต้องใช้รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจป่า ขอให้ใช้วิธีปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวเพราะหญ้าแฝกนั้นต่างกับหญ้าคาซึ่งหน้าแล้งจะแห้ง
ติดไฟง่าย แต่หญ้าแฝกหน้าแล้งจะเขียวเพราะมีรากลึกดูดความชื้นตลอดเวลาจะเป็นแนวกันไฟโดยธรรมชาติ

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มพี ระราชดำ�ริกบั ฯพณฯ นายอำ�พล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะกรรมการบริหาร
สภาวิจัยแห่งชาติและคณะวิจัย ณ ศาลาเริง วังไกลกังวลอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
หญ้าแฝกเป็นพืชเอนกประสงค์ทส่ี ามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย นอกจากคุณประโยชน์หลักของหญ้าแฝก
ที่ใช้ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว รากของหญ้าแฝกที่แผ่หยั่งลึกลงไป
ในดินยังช่วยดูดซับสารพิษทีป่ นเปือ้ นมากับนา้ํ ทีไ่ หลผ่าน อีกทัง้ คุณสมบัตพิ เิ ศษของกอและใบหญ้าแฝกทีป่ ลูกล้อมรอบพืน้ ทีเ่ กษตร
ยังมีสว่ นช่วยในการป้องกันปลวกและหนูไม่ให้เข้ามาทำ�ความเสียหายให้กบั พืชและผลิตผลในพืน้ ทีน่ น้ั ๆ รวมทัง้ ใช้ปอ้ งกันงูได้อกี ด้วย
ปลวกมีหลายชนิดบางชนิดก็ทำ�ลายบ้านเรือน แต่หลายชนิดก็มีประโยชน์ทำ�ให้ดินดีและปลวกที่กินหญ้าแฝกยังไม่ตาย
ทันที เพียงแต่ทำ�ให้ปวดท้องเท่านั้น
การปลูกแฝกเพือ่ เป็นแนวกันไฟ เป็นประโยชน์ทส่ี �ำ คัญอีกประการหนึง่ ของหญ้าแฝกทีจ่ ะช่วยลดความเสียหายจากไฟป่า
ไม่วา่ จะเป็นในป่าปลูกหรือป่าธรรมชาติ
ควรปลูกแฝกก่อนหรือร่วมกับแปลงปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะบนภูเขาจะช่วยป้องกันการชะล้างดินและป้องกันไฟป่าได้
เพราะแฝกทนไฟ ใบจะสดตลอดปีและรากที่หยั่งลึกลงในดินจะช่วยดูดความชื้นไว้ ดังนั้น การปลูกแฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟจะ
ช่วยป้องกันไฟป่าในฤดูแล้งได้
การปลูกยูคาลิปตัสและสนบนภูเขา มักเกิดไฟไหม้ทุกปีควรพิจารณาปลูกแฝกร่วม
การนำ�ใบหญ้าแฝกมาอัดเป็นแผ่นและนำ�ไปใช้ประโยชน์ทดแทนไม้จริงจะช่วยลดการนำ�เข้าไม้ รวมทั้งลดการตัดไม้
ทำ�ลายป่าลงได้ แต่เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตแผ่นแฝกอัดใช้กาว ซึ่งต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศมีราคาแพง ควรมีการศึกษา
เพื่อพัฒนาใช้กาวซึ่งผลิตขึ้นภายในประเทศที่มีคุณภาพดีและราคาถูกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประเทศ
การนำ�รากหญ้าแฝกมาสกัดนํ้ามันหอมระเหย ถึงแม้ว่ามีราคาแพงควรมีการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการปลูกแฝกเพื่อผลิต
โดยเฉพาะ ไม่ควรมีการขุดกอแฝกเพื่อนำ�รากมาใช้ในการนำ�ไปสกัดนํ้ามันหอมระเหย
สำ�หรับใบแฝกที่นำ�มาใช้เป็นวัตถุดิบนั้น ควรมีการศึกษาด้วยว่าหากมีการส่งเสริมและดำ�เนินการในระดับอุตสาหกรรม
แล้วจะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ โดยปกติหญ้าแฝกจะมีใบมากและมีการเจริญเติบโตได้เร็ว ควรมีการศึกษาให้มีการนำ�ใบไปใช้
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อย่างเหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบกับวัตถุประสงค์หลักคือ การใช้หญ้าแฝกเพือ่ ป้องกันการชะล้างและการพังทลายของดิน ดังนัน้
หากจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นควรพิจารณาเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกโดยเฉพาะ และควรวิจัยการนำ�วัตถุดิบอื่นที่เหมาะสม
มาเป็นส่วนผสมในการทำ�แผ่นไม้อัดด้วย

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้มกี ระแสพระราชดำ�รัสกับหม่อมราชวงศ์ แซมแจ่มจรัส รัชนี และคณะทำ�งานโครงการ
พัฒนาหญ้าแฝกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจโครงการหลวง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
เบิก นายวีระชัย ณ นคร ผูอ้ �ำ นวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านสายพันธุห์ ญ้าแฝก เพือ่ ถวาย
รายงานเกี่ยวกับชนิดพันธุ์และสายพันธุ์หญ้าแฝกที่พบในประเทศ และแนวทางการคุ้มครองสายพันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย
นายวีระชัยฯ ได้ถวายรายงานสรุปความเป็นมาของการศึกษาเกี่ยวกับชนิดพันธุ์และสายพันธุ์หญ้าแฝก ตั้งแต่ที่ได้
พระราชทานพระราชดำ�ริ ให้นำ�หญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและนํ้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีผลการดำ�เนินงานศึกษาสนอง
พระราชดำ�ริของสำ�นักงาน กปร. ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าประเทศไทยมีหญ้าแฝกเพียง ๒ ชนิด คือ หญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นมา กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำ�เนินการราบรวมหญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ต่างๆ รวม ๕๗ แหล่งพันธุ์
จากทั่วประเทศ มาจัดปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์ สำ�หรับนำ�ไปใช้ให้ถูกกับชนิดของดินในแต่ละพื้นที่ ต่อจากนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔
โครงการหลวงได้รวบรวมสายพันธุห์ ญ้าแฝกทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะต่างๆ จากทัว่ ประเทศ เพือ่ การใช้ประโยชน์เฉพาะด้านตามทีต่ อ้ งการ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งถามว่า สายพันธุ์หญ้าแฝกของไทยที่ได้ถวายรายงานมาทั้งหมดนั้น มีการ
จดสิทธิบัตรไว้แล้วบ้างหรือไม่ เพราะได้ทราบว่า Dr. Yoon ชาวมาเลเซีย ได้ดำ�เนินการจดสิทธิบัตรชนิดหญ้าแฝกต่างๆ ไว้แล้ว
เกือบทั้งหมด
นายวีระชัยฯ : กราบบังคมทูลว่า ของไทยยังไม่ได้มีการจดสิทธิบัตรไว้แต่ประการใด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ต้องรีบดำ�เนินการจดสิทธิบัตรสายพันธุ์หญ้าแฝกของไทยไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะมีใครมา
นำ�ไปใช้ประโยชน์ และให้รีบศึกษาหาวิธีดำ�เนินการ แม้แต่ชนิดที่ไม่เหมาะสมที่จะนำ�ไปใช้ก็ต้องจดไว้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ใคร
นำ�ไปใช้อย่างผิดๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : เท่าที่ทราบมา ขณะนี้กล้าหญ้าแฝกยังมีไม่พอต่อการนำ�ไปใช้ประโยชน์ เมื่อมีคนไป
ขอจากกรมพัฒนาที่ดินก็ไม่มีให้ ทำ�ให้ไม่มีการนำ�ไปใช้ จะไปขอจากหน่วยงานไหนก็ไม่มี ดังนั้น ก่อนอื่นอันเป็นพื้นฐานสำ�คัญ
ประการแรก จะต้องทำ�ให้มีกล้าแฝกเพียงพอต่อการจ่ายแจกให้ชาวบ้านได้นำ�ไปใช้ประโยชน์แล้ว จึงดำ�เนินการหาประโยชน์
ด้านอื่น ดังเช่นที่ได้นำ�มาแสดงอยู่นี้
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ขอเบิก นายอรรถ สมร่าง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อมารับฟังพระราชกระแส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : กรมพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่พัฒนาปรับปรุง บำ�รุงดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ หญ้าแฝก
เป็นพืชตัวหนึ่งที่จะสามารถช่วยได้ ก็ให้ดำ�เนินการทำ�ให้มีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน : ขณะนี้กรมพัฒนาที่ดินก็ได้ดำ�เนินการอยู่แล้วตามศูนย์พัฒนาที่ดินทั่วประเทศ และยังมีโครงการ
หมอดินอาสาช่วยชี้แจงชาวบ้านในการปลูกพืชต่างๆ ด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั : ต้องให้ชาวบ้านมีความเข้าใจและมีแฝกให้เขาปลูกเพียงพอ ขณะนีไ้ ม่เพียงพอ ยังขาดอีกมาก
หากยังไม่มีกล้าพอ จะปลูกไปทีละสิบเมตร ห้าสิบเมตร ร้อยเมตรก็ได้ แล้วขยายจากที่นั่นไปปลูกได้อีกไม่นานก็จะเต็มพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั : การนำ�หญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ดงั ทีจ่ ดั แสดงไว้หลากหลายนี้ ไม่ใช่วา่ ไม่ดี หรือไม่นา่ สนใจ
แต่เห็นว่าควรที่จะดำ�เนินการขยายพันธุ์ให้มีเพียงพอก่อน แล้วจึงดำ�เนินการด้านอื่นเพราะหลักที่เป็นหัวใจของการใช้แฝกนั้น
ก็คือ การนำ�ไปใช้ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ปรับปรุงดิน แฝกจะช่วยยึดดิน รากก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ขอเบิกท่านรัฐมนตรี นายอดิศยั โพธารามิก ทีไ่ ด้เข้าเฝ้าอยู่ ณ ทีน่ ด้ี ว้ ย เพือ่ รับสนองพระราชดำ�ริ
ในฐานะตัวแทนรัฐบาล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ฝากถึงท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นตัวแทนของรัฐบาล ว่าให้ช่วยสนับสนุน
โครงการหญ้าแฝกด้วย เพราะจะยังให้เกิดผลดีโดยรวมต่อผืนแผ่นดินทั้งประเทศในวันข้างหน้า
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นํ้าที่นํ้าตกห้วยแก้วนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งว่าไหลแล้วไม่แห้ง แต่นํ้าที่อื่นโดยรอบ ยังพากันแห้งหายหมด ความชื้นลดลง
เพราะป่าถูกทำ�ลาย หน้าดินเปิดสูญเสียไปมาก จะฟื้นคืนให้ได้ถาวรก็ต้องใช้หญ้าแฝกเข้าไปช่วยด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ได้เคยไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่งและพบว่ามีแฝกกอใหญ่ขึ้นอยู่สูงเกือบ ๓ เมตร ซึ่งครู
และนักเรียนพากันภาคภูมิใจ แต่ที่จริงแสดงว่าเขาไม่ทราบ ไม่รู้วา่ มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะใช้ได้ต้องแยกเอามาปลูก ให้เป็นแถว
เป็นแนวจึงจะเกิดผล
การปลูกหญ้าแฝก จะต้องปลูกให้ถกู ต้องด้วย ไม่ให้มคี วามห่างมากเกินไปจนเป็นช่อง ก็จะไม่สามารถกัน้ นํา้ กักตะกอนดิน
ฮิวมัสต่างๆ ไว้ได้ และเมื่อปลูกเป็นชั้นๆ ตามเนิน จะช่วยเป็นกำ�แพงกั้นนํ้าที่ไหลบ่าลงมาได้ ที่เห็นว่าเหมาะสมก็คือความห่าง
ประมาณ ๕ ซม. ซึ่งเมื่อแฝกเติบโตก็จะขยายออกมาชนกันเป็นแถวแน่นมีประสิทธิภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ที่บ้านหนองพลับ บ้านแขก ห้วยทรายและเขาชะงุ้ม ไปปลูกทดลองมาหมดแล้วเป็น
ดินกรวดแดง ดินลูกรังและดินดาน ต้องใช้ชะแลงแทงเจาะลงไปปลูกอะไรก็ไม่ได้ แต่สามารถปลูกแฝกได้และรากแฝกก็เจาะ
ดินลงไปชั้นล่างได้ ต่อมาก็เกิดเป็นดินดำ�ขึ้นปลูกพืชอื่นได้ ดร. เคยไปดูหรือไม่
นายวีระชัยฯ กราบบังคมทูล เคยไปดูกับหน่วยงาน กปร. พื้นที่ข้างล่างก็เป็นดินดานและไม่มีคุณค่าทางอาหาร
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : โครงการหลวงได้มอบหมายให้ ดร.อำ�พรรณฯ จากมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ทำ�โครงการ
เพิ่มจุลินทรีย์ในวัสดุดินที่ปลูกแฝก เพิ่มคุณค่าธาตุอาหารให้พืช ทดลองปลูกไว้ไม่นานได้กอโตมากกว่าธรรมดาชัดเจน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ที่ป่าพรุ จังหวัดนราธิวาส มีการพัฒนาที่รอบนอกพรุ พื้นที่เป็นดินเปรี้ยว ทางชลประทาน
ทดลองปรับปรุงดินหลายวิธีไม่ได้ผล แต่เมื่อปลูกแฝกเป็นแนวตามคันคลองกันนํ้าเปรี้ยว ค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวนี้ปลูกข้าวได้แล้ว
ทีเ่ ขาหินซ้อนแต่กอ่ นก็เป็นดินทีแ่ ย่มาก ไม่มใี ครจะปลูกอะไรได้กเ็ ลยไม่มใี ครไปอยูไ่ ด้ไปซือ้ ไว้ราคาถูกๆ ให้มกี ารทดลอง
ปลูกแฝกด้วย เดี๋ยวนี้มีตัวอย่าง เมื่อดินดีปลูกอะไรก็ได้ ที่ดินตอนนี้ราคาแพงมากซื้อไม่ได้เลย
แฝกยังช่วยกักเก็บไนโตรเจน เพราะพืชดูดนํ้าไปใช้ได้ ไนโตรเจนหากซึมลงไปใต้ดินหรือรั่วไหลลงไปในแหล่งนํ้าก็จะเกิด
ปฏิกิริยาเป็นสารพิษ ยากแก่การกำ�จัด ดังนั้นจึงนำ�ไปใช้ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมได้ (เข้าใจว่า หมายถึง สารประกอบของไนโตรเจน
คือ ไนไตร - NO2 และ ไนเตรท - NO3 และมีการทดลองแล้วที่คุ้งกระเบน)
โดยหลักการแฝกน่าจะช่วยกันไฟได้ ในหน้าแล้งหญ้าคาจะแห้งไปหมดและติดไฟง่าย แต่แฝกมีรากยาวลึกหานํ้าได้
จึงยังเขียวอยู่ ไม่แห้งและไม่เป็นเชื้อไฟ
แล้วแฝกพันธุท์ นเค็มทีว่ า่ (ดร.วีระชัยฯ : พันธุห์ ว้ากอ) และทีเ่ ด่นๆ จะต้องจดสิทธิบตั รไว้ ขยายพันธุใ์ ห้มากๆ หน่วยต่างๆ
จะได้ช่วยกันศึกษาด้วย
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ขณะนี้โครงการหลวงได้มอบหมายให้ ภาควิชาพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เร่งขยายพันธุ์แฝกให้ได้ปริมาณมาก โดยวิธีทิชชูคัลเจอร์แล้ว
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ทิชชูคัลเจอร์ก็ดี แต่ต้องระวังหากทำ�ไปมากๆ หลายช่วงจะกลายพันธุ์ จะเหมือนเจ้า
ดอลลี่ (เข้าใจว่าหมายถึง ดอลลี่แกะที่ทำ�โคลนนิ่ง ซึ่งได้ตายไปแล้วอายุสั้น) จะต้องขยายพันธุ์ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด
การอ่อนแอของสายพันธุ์
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : โครงการหลวงแต่เดิมไม่มีโครงการออกมาทำ�งานนอกพื้นที่ แต่ขา้ พระพุทธเจ้านำ�คณะ
ออกมาปฏิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน มีอาชีพ มีรายได้ โดยใช้แฝกนำ�
ทำ�เป็นโครงการต่างๆ ระดับหมู่บา้ น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : อย่าลืมว่า ต้องขยายพันธุ์ด้วยให้มีความเพียงพอ ปลูกกันทั่วถึง แล้วจึงค่อยต่อยอด
ออกไปจึงจะเป็นวงจรสมบูรณ์ถงึ ได้ไม่มี ไม่พอ อยูอ่ ย่างนี้ ทุกหน่วยงานต้องช่วยกันทำ�ให้พอแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้พอปลูกทัว่ ถึงกัน
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : โครงการหลวงเห็นว่าการขยายพันธุเ์ ป็นงานโดยตรงของกรมพัฒนาทีด่ นิ และหน่วยราชการอืน่
จึงได้เลี่ยงไปทำ�เรื่องการใช้ประโยชน์อื่นๆ ทำ�เชือกแฝกใช้เป็นอุตสาหกรรม ทำ�บ่อปลา ทำ�ยุ้งฉาง
นายวีระชัยฯ : ปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรก็ได้นำ�แฝกไปปลูกในพื้นที่ศูนย์สาธิตการเกษตรของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
โดยเฉพาะในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ และเป็นผูด้ แู ลเรือ่ งการจดสิทธิบตั รพันธุพ์ ชื ด้วย ข้าพระพุทธเจ้าขอเบิก นางประไพศรี พิทกั ษ์ไพรวัน
รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อรับสนองพระราชดำ�ริ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : พื้นที่โครงการหลวงอ่างขางปัจจุบัน ได้นั่งเครื่องผ่านไป ตอนนั้นไกลมากแล้ว เห็นว่า
พืน้ ทีบ่ นเขาถูกทำ�ลายไปมาก มีการปลูกฝิน่ ต้นนํา้ ลำ�ธารเสียหาย ต้องทำ�อะไรสักอย่าง ต้องการทดลองปลูกพืชต่างๆ เป็นตัวอย่าง
ให้ชาวเขาลดเลิกยาเสพติด เมื่อก่อนมีแฝกปลูกมากด้วย ป้องกันดินพังทลายตามที่ลาดชันได้ดี
ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ได้ทราบว่าประเทศจีนกำ�ลังปลูกแฝกไว้มาก Dr.Yoon เมื่อครั้งมารับพระราชทานรางวัล
หญ้าแฝกก็ได้คาดการณ์ไว้วา่ ประเทศไทยจะมีแฝกมากทีส่ ดุ มีพน้ื ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ตง้ั แต่ภเู ขาจรดทะเล เพราะทุกหน่วยงานร่วมกันทำ�
โดยเฉพาะการมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นหลักชัย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว : ทุกหน่วยงานต้องร่วมมือกัน รัฐบาลต้องช่วยสนับสนุน ประเทศจีนที่วา่ ปลูกแฝกมาก
จริงแล้วก็คงไม่เท่าใด เพราะมีช่วงอากาศหนาวจัด เย็นจัดแฝกไม่ชอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั : วันนีจ้ ะพอแล้ว คนทีย่ นื กันอยูก่ น็ า่ จะเมือ่ ยมาก ใครมีอะไรจะนำ�มาอธิบาย ก็ให้น�ำ มาได้
คงจะเดินดูให้ทั่วไม่ไหว เพราะคงต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง
ให้คณะทำ�งานมาเข้าเฝ้าใกล้ๆ จะได้พระราชทานพร เป็นขวัญกำ�ลังใจให้ทุกๆ คน
“ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำ�งาน อย่าท้อถอย งานก็จะสำ�เร็จลุล่วงไปได้ เป็นประโยชน์ต่อชาติโดยรวม
ขออวยพรให้พวกท่านทั้งหลายมีแต่ความสุข มีพลังกายและพลังใจที่แข็งแรง ทำ�งานได้สำ�เร็จดังประสงค์ เป็นกำ�ลังที่สำ�คัญ
ของประเทศชาติสืบไป”

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๘

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำ�ริกับคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ และข้าราชการระดับสูง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้
ต้องปลูกตามแนวขวางของลาดเขาจะเก็บนํ้าได้ ถ้าปลูกตามแนวลาดดินไหลหมดทำ�ตามแนวขวางใช้แทรกเตอร์ไถควํ่า
ที่เขาเต่า แม้แต่เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินปลูกแฝก ดินนอกไม่เปรี้ยวเป็นด่างมาก หญ้าแฝกมีหลายชนิด ชนิดที่ดีปลูกแล้วไม่ออกดอก
ไม่เหมือนหญ้าคา หลังคาที่มุงแฝกทนมาก แฝกดีใบหนาไม่ติดไฟง่าย ปลูกขวางเป็นระยะๆ หญ้าคาติดไฟง่ายในหน้าแล้ง ปลูกใต้
ต้นไม้ช่วยซับนํ้า แฝกช่วยไม่ให้หญ้าคาขึ้น หญ้าแฝกช่วยทั้งแล้งทั้งท่วม

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำ�ริกับนายอำ�พล เสนาณรงค์ องคมนตรี และคณะผู้ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีใจความสำ�คัญดังนี้
หญ้าแฝกนีไ้ ด้ศกึ ษามาเป็นเวลาถึงสิบเจ็ดปี อย่างทีท่ า่ นองคมนตรีได้กล่าวเมือ่ ตะกี้ ซึง่ ก็นบั ว่าเป็นเวลาช้านาน แต่เป็นเวลา
ทีเ่ ป็นประโยชน์มากและได้ผลอย่างยิง่ เป็นสิง่ ทีน่ า่ มหัศจรรย์ทห่ี ญ้าชนิดเดียวได้รบั การศึกษานานถึงขนาดสิบเจ็ดปี แต่ตอ้ งเข้าใจว่า
หญ้าแฝกมีหลายชนิด และถ้าไม้ได้ศึกษาก็ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างที่ได้เกิดขึ้น
สิบเจ็ดปีนี่เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง เพราะว่าเวลาทดลองต่างๆ ได้ปรากฏว่าหญ้าแฝกหรือหญ้าที่คล้ายๆ หญ้าแฝก ได้ทำ�
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งน่ามหัศจรรย์ที่หญ้าเพียงบางชนิดได้ประโยชน์ในที่ตา่ งๆ หญ้าแฝกบางชนิดได้เกิดประโยชน์ในที่ลักษณะ
เป็นที่ราบ บางแห่งก็ได้ประโยชน์ในที่ตา่ งกัน เช่น บนภูเขา ดินลึกก็มี ดินตื้นก็มี เรื่องดินลึกนั้นได้ปรากฏว่ารากได้หยั่งลึกลงไปถึง
ห้าหกเมตร แล้วก็ลงไปได้ ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ได้นึกว่าหญ้าจะลงไปลึก ข้อสำ�คัญหญ้านี้ได้หยั่งลงไปห้าหกเมตร และไม่ได้แผ่ออกไป
ข้างๆ แสดงว่าไม่ไปรังควานรากของพืชที่เป็นประโยชน์
อันนี้ตอนต้นได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมราชชนนี ซึ่งท่านเวลานั้นทรงไม่สบาย ทำ�ให้ทา่ นมีความเรียกว่าเซ็งในชีวิต
ก็ได้ไปเฝ้าที่วังสระปทุม ซึ่งเวลานั้นบอกได้วา่ ท่านใช้คำ�ว่าเซ็งน่ะ ไม่เกินความหมายของสภาพของท่าน ได้ไปกราบบังคมทูลว่า
เดี๋ยวนี้ขอแรงท่านทำ�ประโยชน์กับพืชอย่างหนึ่ง ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั่วทั้งประเทศ ท่านรู้สึกว่าเกิดครึกครื้นขึ้นมา ท่านบอกว่ามี
หรือ นึกว่าทำ�หมดแล้วศึกษาอะไรๆ หมดแล้ว เลยบอก เปล่านีเ่ ป็นสิง่ ทีย่ งั ไม่ได้ศกึ ษาหรือศึกษาน้อย น้อยมากก็เลยเล่าให้ทา่ นฟัง
เรือ่ งความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝก ซึง่ เป็นหญ้าธรรมดา แต่วา่ มีคณ
ุ สมบัตทิ จ่ี ะช่วยให้พชื ในทีต่ า่ งๆ มีประโยชน์ขน้ึ มาอย่างมหัศจรรย์
คือว่าไม่ได้นึกเลยว่า จะใช้หญ้าธรรมดานี้มาทำ�ให้การเพาะปลูกดีขึ้น
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ท่านก็บอกว่าจะไปทำ�ที่ไหน ก็กราบบังคมทูลว่า ทำ�ในที่ที่เคยทรงปฏิบัติ ก็คือในที่ภูเขาส่วนหนึ่ง ที่ภูเขานั้นก็คือที่ที่
โปรดมากที่ดอยตุงซึ่งถ้าไม่ได้ใช้หญ้าแฝกนี้ จะทำ�ให้ที่แถวนั้นไม่เจริญ แล้วเจริญอย่างไร ก็ทำ�ให้ที่ที่ตามปกติเราเห็นไม่หญ้าก็
พืชต่างๆ ขึ้นไม่เป็นปกติ หมายความว่าหญ้าไปคลุม ไปคลุมที่ ทำ�ให้ที่นั้นไม่บริบูรณ์ แต่วา่ หญ้าแฝกนี้ ถ้าทดลองหญ้าแฝก
ทีเ่ ป็นประโยชน์จากหญ้าแฝกหลายชนิดจะทำ�ให้ดี ที่แถวนั้นเจริญดีขึ้นโดยทำ�ให้ที่เหล่านั้นมีความบริบูรณ์ขึ้น ด้วยการเลือกหญ้า
ที่เหมาะสม และปลูกในทางที่เหมาะสมที่ถูกต้อง จะทำ�ให้ที่เหล่านั้นสามารถทำ�ประโยชน์ได้ เราก็ทูลท่านว่า จะทำ�ให้ที่เหล่านั้น
มีความเจริญ จะใช้ประโยชน์ของที่นั้นได้ดีมาก แล้วเล่าให้ท่านฟังว่า จะทำ�ให้ที่เหล่านั้นมีความอุดมสมบูรณ์ โดยเลือกที่
แล้วเลือกหญ้าที่เหมาะสม จะทำ�ให้ที่เหล่านั้นเจริญงอกงามอย่างมหัศจรรย์ แล้วเล่าให้ทา่ นฟังว่ามีวิธีปลูกอย่างไร และวิธี
เลือกหญ้าแฝกชนิดต่างๆ
ท่านก็ตน่ื เต้น แต่ทา่ นบอกว่า จะไปทำ�อะไรได้ ก็ทลู ว่าถ้าทรงพร้อม ท่านไปเดีย๋ วนีก้ ไ็ ด้ ท่านก็ตน่ื เต้น เลยเรียกคนของท่าน
บอกว่าเอ้าตกลง เดี๋ยวนี้แข็งแรงพอแล้ว จะไปได้ ความจริงท่านก็เพิ่งเริ่มแข็งแรง แต่ทา่ นครึกครื้นมาก ท่านบอกไปเดี๋ยวนี้เลย
ลงท้ายหญ้าแฝกเป็นหญ้ามหัศจรรย์ที่ทำ�ให้ท่านแข็งแรงทันที คนที่จะทำ�ก็เกิดความดีใจ ในที่สุดเสด็จไปภายในไม่กี่วัน เสด็จไป
ดอยตุง แล้วก็ขอให้คนนำ�หญ้าชนิดต่างๆ มา เลยทูลว่าให้ไปปลูกหญ้าชนิดต่างๆ ในทีต่ า่ งๆ เพือ่ ทดลอง บอกได้วา่ ท่านครึกครืน้ มาก
รู้สึกท่านดีใจมากที่มีงานที่จะทำ� เพราะเวลานั้นท่านกำ�ลังเดือดร้อนในจิตใจ เพราะว่าหมอบอกว่าไม่ได้ เสด็จไปไม่ได้ ท่านก็
บอกว่าทำ�ไมจะไม่ได้ แล้วในที่สุดท่านก็ไป แล้วก็ไปเป็นคนภูเขา เสด็จไปได้อย่างประหลาด หมายความว่าท่านออกไปทันที
ออกเดินน่ะ แล้วก็ออกไปปลูกหญ้าภายในไม่กี่วัน หญ้านั่นน่ะก็เจริญงอกงามออกมา ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประหลาด
หญ้าบางชนิดก็หยั่งลงไปลึก อย่างที่บอกตะกี้ว่าสี่ห้าเมตร บางชนิดก็ถึงหกเมตร ในระหว่างที่หญ้าบางชนิดก็ลงไป
เพียงสามเมตร แล้วก็ลงไปหกเมตรนี้ เท่ากับไปปกคลุมที่ ทำ�ให้ที่เหล่านั้นสามารถที่จะป้องกันดินที่ปกติจะทลายลงมา ดินที่ได้รับ
การปกป้องของหญ้าแฝกก็แข็งแรง ทำ�ให้สามารถทีจ่ ะทำ�ตามทีต่ อ้ งการ เป็นต้น ตามทีต่ อ้ งการคือให้บริเวณนัน้ ไม่มกี ารพังทลายลงมา
เช่น ข้างถนน ทำ�ให้ถนนได้รบั การปกป้องไม่ให้ดนิ ทลายลงมา ภายในไม่กว่ี นั ก็จบั ดินข้างถนนได้อย่างแน่นแฟ้น ซึง่ ก็เป็นเป้าหมาย
อย่างหนึง่ ทีจ่ ะให้ปลูกสิง่ ทีป่ อ้ งกันไม่ให้ทลายลงมา แล้วปรากฏว่าดินข้างถนนก็ไม่ทลาย อย่างเช่น ทางทีข่ น้ึ ไปดอยตุงก็เป็นดินที่
ปลอดภัย และทำ�ให้ถนนนัน้ ๆ แข็งแรง ซึง่ เป็นผลทีม่ หัศจรรย์ เป็นผลของการปลูกหญ้าแฝก นอกจากนัน้ ก็ท�ำ ให้การปลูกต้นไม้ขา้ ง
ถนนสามารถปลูกได้อย่างปลอดภัยซึง่ ก็เป็นผลแรกทีไ่ ด้ นอกจากนัน้ ก็ได้ปอ้ งกันทีท่ ม่ี นั ทลายลงมาแล้วทำ�ให้เสียหายต่อการเพาะปลูก
ฉะนัน้ เรียกได้วา่ ภายในไม่กว่ี นั ผูท้ ร่ี บั หน้าทีไ่ ปถวายคำ�แนะนำ�ก็ดใี จได้ทเ่ี ห็นว่าการเพาะปลูกหญ้าแฝกในทางทีถ่ กู ต้อง
ได้เกิดบรรลุผลขึ้นมา ข้อสำ�คัญจะต้องศึกษาว่าใช้หญ้าแฝกชนิดใดที่จะขึ้นได้ บริเวณใดที่จะขึ้นได้ดี และไม่ทำ�ให้เสียหายต่อดิน
เพราะว่าบางแห่งจะขึ้นได้อย่างดีต้องมีความกว้างของดินที่ได้ช่วย ซึ่งก็แปลกที่บางแห่งจะต้องปลูกให้หา่ ง ห่างกันเป็นแนว
เมตรเดียวก็มี แล้วแต่ความชันของดิน ภายในไม่กว่ี นั ท่านได้สง่ แบบแล้วก็ขนาดของการปลูก เวลานัน้ เราก็ไปเชียงใหม่แล้ว ก็เห็นว่า
เป็นบริเวณที่หา่ งกันไม่กี่เมตร บางแห่งก็ห่างกันหลายเมตร สำ�หรับปลูกหญ้าแฝก ฉะนั้น ก็ได้ผลภายในไม่กี่เดือน ได้ผลของ
การปลูกพืช ซึง่ ก็ยาก ตอนนัน้ ยากทีจ่ ะได้ผลขึน้ มาได้ในระยะเวลาอันสัน้ อย่างนัน้ ทำ�ให้ทด่ี นิ เหล่านัน้ เป็นประโยชน์ เราก็เห็นได้วา่
ดินทีไ่ ด้รบั การป้องกันจากพืชง่ายๆ อย่างเดียว ทำ�ให้ดนิ เหล่านัน้ มีประโยชน์ขน้ึ มา การทดลองและผลของการเพาะปลูก โดยมาก
ก็จะได้ผลภายในหลายเดือน แต่นี่ภายในไม่กี่เดือน ได้ประโยชน์ของการปลูกและทดลอง
ฉะนั้น เรื่องที่ได้ทดลองหญ้าแฝกนั้นได้ประโยชน์อย่างยิ่ง แล้วผู้ที่ได้ทำ�ก็เกิดตื่นเต้นเหมือนกัน แม้จะรู้ว่าหญ้าแฝกนี่
จะเป็นประโยชน์ แต่ไม่นกึ ว่าจะได้ประโยชน์มากมายอย่างนี้ ภายในไม่กเ่ี ดือน ได้ท�ำ ให้ทด่ี นิ กว้างขวางได้เกิดประโยชน์ขน้ึ มา ฉะนัน้
ก็เป็นสิง่ ทีท่ �ำ ให้เจ้าหน้าทีท่ ง้ั หลายได้ให้ความตืน่ เต้นและดีใจทีไ่ ด้ท�ำ ผูท้ ท่ี �ำ นัน้ ก็เป็นผูท้ ม่ี คี วามรูท้ างการพัฒนาดิน แต่ไม่ใช่อย่างนัน้
เท่านั้น เป็นผู้ที่สามารถจะปลุกพืชอย่างหนึ่ง และทดลองพืชอย่างหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปสำ�คัญคือ จะต้องดูวา่ หญ้าแฝก
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ทีม่ ใี นเมืองไทยมีหลายชนิด ทัง้ บนภูเขา ทัง้ บนทีร่ าบ ทัง้ ใกล้ทะเลก็มี ก็หมายความว่ามีทจ่ี ะต้องศึกษามากมาย และภายในสิบเจ็ดปี
ที่ได้ทำ�การทดสอบนี้ ก็หรากฎผลว่าได้ประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งหญ้าแฝกชนิดต่างๆ จากของเมืองไทยนี้เองที่ให้ประโยชน์ และ
ทั้งหญ้าแฝกที่ได้มาจากประเทศอื่นๆ ทำ�ให้เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูกหลายแห่ง ซึ่งก็เป็นอย่างที่ว่ากันตั้งแต่ต้น ว่าเป็นสิ่งที่
มหัศจรรย์ ผูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษานี้ มีทง้ั ผูใ้ หญ่ ทัง้ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทัง้ ผูน้ อ้ ย ก็ได้ท�ำ ประโยชน์ตอ่ เกษตรกรรมในประเทศและนอกประเทศด้วย ฉะนัน้
ก็ตอ้ งให้ทราบว่าทีท่ �ำ ได้ ทีไ่ ด้ศกึ ษานีม้ ปี ระโยชน์ทว่ั ประเทศและทัว่ ภูมภิ าคของโลก ฉะนัน้ ทีทา่ นได้ไปช่วยกันทำ�เป็นประโยชน์จริงๆ
ถึงต้องขอขอบใจที่ทา่ นทั้งหลายได้ทำ�หระโยชน์อย่างยิ่งต่อการเกษตรและการเพาะปลูก โดยเฉพาะในเมืองไทยก็ได้ช่วยให้ประเทศ
มีความเจริญขึน้ อย่างมาก อย่างแปลกประหลาด ฉะนัน้ ต้องขอบใจท่านทีไ่ ด้ชว่ ยกันทำ� มีหลายคนไม่เชือ่ ว่าหญ้าธรรมดานีอ้ ย่างเดียว
จะช่วยประเทศให้รอดพ้นจากอันตรายหลายอย่าง คนบางคนก็บอกว่าหญ้านีม่ นั เป็นวัชพืช แต่คนทีไ่ ด้ศกึ ษาออกมายืนยันว่าหญ้าแฝก
นี่ไม่ใช้วัชพืช แต่เป็นหญ้ามหัศจรรย์ เป็นหญ้าที่ช่วยประเทศชาติ ฉะนั้น ที่ทา่ นได้ทำ�มาเป็นเวลาแรมปี เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
และเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นจากอันตรายหลายอย่าง ก็ต้องขอบใจท่านที่ได้ตั้งใจทำ�งาน แม้จะเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย
เพราะต้องไปทุกแห่ง แล้วต้องไปหาหญ้ามา หญ้านีม่ นี านาชนิดนะ แล้วก็ตอ้ งหาวิธที จ่ี ะปลูกให้ดที ส่ี ดุ ได้ไปเห็นบางแห่ง เจ้าหน้าทีไ่ ด้
ตั้งใจปลูกให้ดีที่สุด ให้ได้มากที่สุด แล้วได้ผลจริงๆ
ฉะนัน้ ก็ตอ้ งบอกท่าน งานท่านเป็นงานทีย่ ากอย่างหนึง่ แต่ในทีส่ ดุ ก็เป็นงานทีไ่ ด้ประโยชน์อย่างยิง่ และได้เกิดประโยชน์
อย่างมาก เหน็ดเหนื่อยที่ในการทำ�ต้องไปทุกแห่งและจะต้องพยายามต่อสู้เพื่อดูวา่ ที่ไหนเหมาะสมในการทำ�การเพาะปลูก
หญ้าแฝก และทำ�การศึกษาให้ดีที่สุด แต่ในที่สุดก็ได้ผลในการทำ�งานนี้ ได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างยิ่ง น่าตื่นเต้น อย่างเช่นที่
สมเด็จพระบรมราชชนนีทา่ นมีความตืน่ เต้นในการปลูกหญ้าแฝก ปลูกหญ้านีน่ ะ่ หญ้าธรรมดา ปลูกหญ้าเพือ่ ช่วยการเกษตรกรรม
สร้างความเจริญแก่การเกษตรและการศึกษาของการสร้าง แม้จะสร้างถนน สร้างไร่นา ให้ได้ผลดีที่สุด
ก็ต้องขอบใจท่านที่ได้ช่วยกันทำ� ต้องบอกว่าด้วยความเหน็ดเหนื่อย แล้ววันนี้ ท่านก็ได้ประโยชน์ ตอนนี้ได้ผลดีและ
ยังมีผลต่อไปอีกมากมาย ก็ต้องขอบใจท่านทั้งหลายที่มีความเพียรอย่างนี้

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้พระราชทานพระราชดำ�ริกบั นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธชิ ยั พัฒนา (ประธาน
กรรมการกิตติมศักดิ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรนํ้าและการเกษตร) และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช มีใจความสำ�คัญดังนี้
สถานการณ์ดินถล่มที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากทั้งภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ รับสั่งว่า แต่เดิมเคยมีดินถล่มครั้งใหญ่ที่
ตำ�บลกระทูน อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ เนื่องจากมีพายุดีเปรสชั่นเข้าก่อนหน้านั้น
๓ – ๔ วัน ครัน้ ถึงวันที่ ๒๒ มีฝนตกใหญ่บริเวณพืน้ ทีเ่ ชิงเขาทีช่ าวบ้านทำ�สวนยางพารา ดินอุม้ นํา้ ไว้ไม่ไหว ก็พงั ทลายทำ�ความเสียหาย
ทั้งพื้นที่เชิงเขาและบริเวณชายเขาด้านล่างที่ดินถล่มไปทับถม
รับสั่งว่า ในกรณีทั่วๆ ไปให้ใช้ความระมัดระวังในการดำ�เนินงาน เพราะแม้กระทั่งหญ้าแฝกซึ่งตามหลักจะป้องกันดิน
พังทลาย ก็อาจจะเป็นตัวการให้ดินถล่มได้ เพราะรากเจาะลึกทำ�ให้ดินแตกแยก และนำ�นํ้าลงไปอาจจะเป็นเหตุให้ดินพังทลาย
เสียเอง ตลอดจนการปลูกต้นไม้มักจะใช้ต้นไม้โตเร็วซึ่งส่วนมากไม่มีรากแก้ว ก็จะไม่ยึดดินไว้ได้ ฉะนั้น ควรศึกษาอย่างรอบคอบ
ว่าโครงสร้างดินลักษณะใด ควรจะดำ�เนินการอย่างไร ปลูกพืชชนิดไหน จะได้แก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพได้ หรือแม้กระทั่ง
การทดลองใช้กระสอบพลาสติกแบบมีปีกก็ต้องระมัดระวัง ศึกษาสภาพพื้นที่ให้ดีเพราะอาจจะเหมาะสมกับบางพื้นที่เท่านั้น
ไม่สามารถใช้แบบเดียวกันได้ทั้งหมด
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ทรงกังวลเรื่องการใช้พื้นที่เพาะปลูกในปัจจุบันที่รุกขึ้นไปบนเขา เข้าไปในป่า รับสั่งว่า เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้ง
ทรงพระเยาว์นั้น ประเทศไทยมีประชากร ๑๘ ล้านคน ขณะนี้มีเกือบ ๗๐ ล้านคนแล้ว จึงมีความต้องการพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มเติม
แต่ที่ดินในพื้นที่ราบก็มีเจ้าของหมดหากเข้าไปเพาะปลูกใช้ประโยชน์ก็เป็นการบุกรุกผิดกฎหมาย ยิ่งขับไล่ ก็ยิ่งรุกขึ้นไปบนเขา
เข้าในป่ามากขึ้น จึงเห็นพื้นที่ปลูกยาง ปลูกปาล์ม ปลูกไม้โตเร็วต่างๆ เพิ่มขึ้นมาก ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ พื้นที่ดินถล่มก็เพิ่มขึ้น
ตามมา ดินถล่มสร้างความเสียหายอย่างมาก กว่าจะฟื้นหน้าดินมาใช้เพาะปลูกอีกก็ใช้เวลาหลายปี เมื่อเปิดพื้นที่ใหม่ขึ้นไปบนเขา
ก็สร้างถนน ถนนทีส่ ร้างผิดไปขวางทางนา้ํ ก่อความเสียหายทัง้ นา้ํ ท่วมและดินถล่ม เห็นทัง้ ทีจ่ งั หวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร
ภาคเหนือและทีเ่ พิง่ เกิดเมือ่ เดือนมีนาคมนีท้ อ่ี �ำ เภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ อำ�เภอนบพิต�ำ จังหวัดนครศรีธรรมราช เห็นภาพสะพานพัง
ถนนเสียหาย ต้องใช้สะพานเชือกกัน การจัดการที่อยู่อาศัยที่ทำ�มาหากินจะต้องใช้เวลาแก้ไขอีกนาน ระหว่างนี้ก็ต้องหาวิธีการ
ที่เหมาะให้อยู่ได้ไม่ให้เกิดเสียหายอันตรายให้ชาวบ้านป้องกันตนเองได้ จัดการปัญหาดินถล่มจากการบุกรุกนี้ได้อย่างถาวร
มีพระราชดำ�รัสถึงประสบการณ์ปัญหานํ้าท่วมที่เกิดจากการสร้างถนนและวิธีการที่ทรงแก้ไขปัญหานํ้าท่วมว่า
เมือ่ ก่อสร้างถนนสีช่ อ่ งทางหน้าวังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ เสร็จใหม่ๆ มีฝนตกหนัก นา้ํ ไหลตามแนวถนนมาท่วม
บริเวณหน้าวังไกลกังวลฝั่งตะวันตกเพราะเป็นพื้นที่ตํ่า เกาะกลางถนนขวางนํ้าไว้ไม่ให้ไหล จึงรับสั่งให้ทุบเกาะกลางถนนให้นํ้าไหล
ผ่านวังไกลกังวลไปลงทะเล แก้ปัญหานํ้าท่วมได้ ต่อมาวางท่อระบายนํ้า แต่นํ้าก็ยังท่วมและขังอยู่บริเวณสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้า
เจ้าหน้าทีน่ �ำ กระสอบมากัน้ รอบสถานีแล้วสูบออก นํา้ ไหลวนอยูอ่ ย่างนัน้ ต้องรับสัง่ ให้หยุดสูบ แล้วทำ�ทางระบายนํา้ ลงทะเล จะเห็น
ได้ว่าการสูบนํ้าไม่ใช่ทางแก้ไขเสมอไป การจัดการนํ้าไปเก็บหรือระบายให้ถูกต้องจะดีกว่า
มีพระราชดำ�ริว่าหากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ที่ต้นเหตุ คือ การปรับที่ดินทำ�กิน ที่อยู่อาศัย อย่างเหมาะสม ถูกต้อง ก็จะต้อง
ใช้เวลา ๑๐ – ๒๐ ปี ไม่ทันกับความเสียหายที่รุนแรงละขยายตัวไปทั่วทุกภาค จึงจำ�เป็นต้องศึกษา วิจัย ทดลองให้ได้คำ�ตอบว่า
จะปลูกพืชอย่างไร ให้มรี ากแก้วลึก สลับกับแฝก หรือพืชอืน่ ทีเ่ หมาะสมตามสภาพ เช่น ทีร่ ม่ ไม่มแี ดดก็อาจใช้ตน้ ไคร้นนุ่ จัดการร่องนํา้
ไม่ให้นา้ํ มากัดเซาะ เพราะหากนํา้ ซึมลงไปได้ทง้ั ดิน ถนน สะพาน ก็ทลายลง การกระทำ�อย่างนีจ้ ะเหมาะสมกับความลาดเอียงอย่างไร
ต้องปรับความลาดเอียงช่วยหรือไม่ และหากพื้นที่ชันมากจะต้องเสริมโครงสร้างเข้าไปอย่างไร หากจะสร้างถนนในพื้นที่เสียงภัย
เหล่านีจ้ ะต้องสร้างอย่างไรไม่ให้นา้ํ กัดเซาะแล้วพังทลายเป็นอันตรายกับคน เหล่านีล้ ว้ นแต่เป็นปัญหาโจทย์ คือ มูลนิธนิ า้ํ ควรสนับสนุน
ส่งเสริมหรือทำ�วิจยั ให้ได้แนวทางการจัดการปัญหาให้ได้ แล้วเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ ถึงแม้คนเหล่านีจ้ ะทำ�ผิดละเมิดกฎหมาย
และหากจะแก้ปัญหาเหล่านี้ทั้งประเทศเงินเท่าไรก็ไม่พอ จึงต้องทำ�ตัวอย่างให้ชัดเจนแล้วค่อยขยายผลให้ชุมชนอื่นทำ�
—–
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
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แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

40

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

41

คำ�สั่ง

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

45

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

46

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

47

คำ�สั่ง

คณะกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ที่ ๓/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ (เพิ่มเติม)

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

51

คำ�สั่ง

คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลการดำ�เนินงาน
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ที่ ๑/๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�งานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

55

แผนแม่บท การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

56

