
 
แผนแมบทการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝก 

อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิฉบบัทีห่า (พ.ศ.2555 - 2559) 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตลอดระยะเวลา 20 ป นับแตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ไดพระราชทานพระราชดําริเก่ียวกับการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกคร้ังแรกเม่ือเดือนมิถุนายน พ.ศ.2534 เพ่ือแกไขปญหา
การชะลางพังทลายของดิน และการอนุรักษดินและน้ํา อันเปนการ
ใชเทคโนโลยีท่ีประหยัด เรียบงาย และ          มีผลสัมฤทธ์ิสูง ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการพิ เศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดรวบรวมพระราชดําริ
ท่ีแสดงให เห็นถึงความสําคัญของการใชหญ าแฝกตามแนว
พระราชดําริท่ีพระราชทานไวในโอกาสตางๆ กวา 30 คร้ัง กลาว
โดยสรุปดังนี้   
     1.1 ดานการศึกษา ทดลอง 
  ใหศึกษา ทดลองการปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการ
พังทลายของดิน ในพ้ืนท่ีศูนยศึกษาการพัฒนาและพ้ืนท่ีอื่นๆ ท่ี
เหมาะสม โดยเฉพาะศูนยศึกษาการพัฒ นาห วยทรายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอนอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยการทดลองปลูกใหศึกษาในพ้ืนท่ี 2 
ลักษณะ ไดแก  
  พ้ืนท่ีภูเขา ใหปลูกตามแนวขวางของความลาดชันและ
ในรองน้ําของภูเขาเพ่ือปองกันการพังทลายของหนาดินและชวย
เก็บความชื้นในดิน  
  พ้ืนท่ีราบ ใหปลูกโดยรอบแปลง/ปลูกในแปลงๆ ละ 1 – 
2 แนว/แปลง พืชไรใหปลูกตามรองสลับกับพืชไร  
  และควรเก็บขอมูลการศึกษา ทดลองทางดานการ
เจริญเติบโตของลําตน และรากความสามารถในการอนุรักษความ
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สมบูรณของดิน และการเก็บความชื้นในดิน และเร่ืองพันธุหญา
ตางๆ ดวย ตลอดจนใหศึกษา ทดลองประสิทธิภาพของหญาแฝก
วาจะทนเค็มไดระดับใด  
  1.2 ดานการอนุรักษดินและน้ํา  
  ใหใชหญาแฝกในการพัฒนาปรับปรุงดิน ฟนฟูดินใหมี
ความอุดมสมบูรณ และแกไขปญหาดินเส่ือมโทรม การดําเนินงาน
ขยายพันธุจะชวยใหสามารถผลิตกลาหญาแฝกไดอยางเพียงพอ
ตามความตองการ และท่ีสําคัญตองคํานึงถึงประโยชนของหญา
แฝกในการอนุรักษดินและน้ําเปนหลักสําคัญ และเรงรัดการ
ดําเนินงานปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันรักษาดินและน้ําอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายอยางเรงดวน รวมท้ังควร
ปลูกหญาแฝกกอนการปลูกไมยืนตน หรือปลูกรวมกับแปลงปลูกไม
ยืนตน โดยเฉพาะในบริเวณบนภูเขาหรือไหลเขาจะชวยปองกัน
การชะลางหนาดิน  
  1.3 ดานปองกันไฟปา  
  การปลูกหญาแฝกเพ่ือเปนแนวกันไฟ เปนประโยชนท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งของหญาแฝกซ่ึงจะชวยลดความเสียหายจาก
ไฟปา ไมวาจะเปนแปลงปลูกไมยืนตน ปาปลูก หรือปาธรรมชาติ 
และใหมีการสาธิตการใชแถบหญาแฝกในการปองกันไฟปาท้ังใน
พ้ืนท่ีปาไม และปาหญาคา 
 
 
  1.4 ดานการขยายพันธุ  
  ใหหนวยงานและหนวยราชการท่ีมีศักยภาพในการ
ขยายพันธุใหความรวมมือกับกรมพัฒนาท่ีดินในการผลิตกลาหญา
แฝกท่ีมีคุณภาพแจกจายกลุมเปาหมายท่ีตองการใหเพียงพอ และ
หากดําเนินงานขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเล้ียงเนื้อเย่ือ จะตอง
หม่ันหมุนเวียนกลับมาเร่ิมจากตนแมพันธุ  เพราะหากมีการ
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ขยายพันธุหลายชวงตอเนื่องกันมากเกินไปจะทําใหกลาหญาแฝก
ออนแอได  
  1.5 ดานการคุมครองพันธุ 
  ใหรวมมือดําเนินงานเก่ียวกับการคุมครองพันธุพืช สาย
พันธุ และพัฒนาพันธุหญาแฝกจากทุกภูมิภาคของประเทศไมวาจะ
เปนชนิดท่ีนํามาใชแลวเกิดประโยชนหรือเกิดผลเสียหายก็ตาม  
  1.6 ดานวิธีการปลูก  
  ควรปลูกหญ าแฝกกอนหรือพรอมกับการปลูกปา
โดยเฉพาะการปลูกหญาแฝกในท่ีลาดชัน ตองปลูกใหถูกวิธี คือ 
ขวางความลาดชัน นอกจากนี้ การปลูกหญาแฝกควรทํากอนฤดู
ฝนหรือชวงฤดูฝนเพ่ือใหเจริญเติบโตทันในชวงฤดูฝน และตองมี
การบํารุงรักษา โดยมีการตัดใบเพ่ือใหหญาแฝกมีความสูงจาก
ระดับผิวดินในระดับท่ีเหมาะสม เพ่ือใหโคนหญาแฝกสามารถทํา
หนาท่ีรักษาดินไดตลอดไป  
  1.7 ดานการสงเสริมขยายผล 
  ควรพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณการผลิตหญา
แฝกใหเพียงพอ และมีการใชประโยชนหญาแฝกท้ังบนท่ีสูง และ
พ้ืนท่ีตอนลางท่ีมีปญหาเส่ือมโทรม เชน พ้ืนท่ีดินดาน พ้ืนท่ีดิน
เปร้ียว ในบริเวณปาพรุ นากุงราง และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
ชายฝง รวมท้ังการพัฒนาพ้ืนท่ีปาชายเลน   
ตลอดจนสรางความเขาใจอยางถูกตอง และชัดเจนใหเกษตรกรได
เห็นประโยชนของการปลูกหญาแฝกแลวดินดีข้ึนอยางไร เชน 
ความอุดมสมบูรณท่ีเกิดจากดินดําหนาแถบหญาแฝก  
  ท้ังนี้ เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดมีพระราชดําริ กับนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ
มูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานกรรมการกิตติมศักดิ์สถาบัน
สารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร พรอมดวยคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ (กทช.) เจาหนาท่ีและผูท่ีเก่ียวของ ณ หองประชุมสมเด็จ
พระพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 
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ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลศิ ริราช เก่ียวกับ
สถานการณดินถลมในหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ สรุปความวา “…จาก
การเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร ความตองการในการขยายพื้นที่
เพาะปลูกมมีากขึ้น แตที่ดินในพื้นที่ราบก็มีเจาของหมดหากเขาไป
เพาะปลูกใชประโยชนก็เปนการบุกรุกผิดกฎหมาย ยิ่งขับไล ก็ยิ่ง
รุกขึ้นไปบนเขาเขาไปในปามาก จึงเห็นพื้นที่ปลูกยาง ปลูกปาลม 
ปลูกไมโตเร็วตางๆ เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาคอีสาน ภาคเหนือ พื้นที่ดิน
ถลมก็เพิ่มขึ้นตามมา ดินถลมสรางความเสียหายอยางมากกวาจะ
ฟนหนาดนิมาใชเพาะปลูกอกีก็ใชเวลาหลายป ดังนั้น ในกรณีทั่วๆ 
ไปใหใชความระมัดระวังในการดําเนินงานเพราะแมกระทั่งหญา
แฝกซึ่งตามหลักจะปองกันดินพังทลาย ก็อาจเปนตัวการใหดิน
ถลมได เพราะรากเจาะลึกทําใหดินแตกแยก และนําน้ําลงไปอาจ
เปนเหตใุหดนิพงัทลาย ตลอดจนการปลกูไมโตเรว็ซึง่สวนมากไมมี
รากแกว ก็จะไมยึดดินไวได ฉะนั้น ควรศึกษาอยางรอบคอบวา
โครงสรางดินลักษณะใด ควรจะดําเนินการอยางไร ปลูกพืชชนิด
ไหน ปลูกอยางไร ใหมีรากแกวลึก สลับกับแฝกหรือพืชอื่นที่
เหมาะสมตามสภาพ…”1  
  จากแนวพระราชดําริหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดรวมกัน
ดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญ าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยระยะแรกมีหนวยงานท่ีไดศึกษา
ดําเนินงานประกอบดวย กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร กรม
ปาไม โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน)  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ องคการสวนพฤกษศาสตร และสํานักงาน กปร. 
ปจจุบันมีหนวยงานมากกวา 50 หนวยงาน รวมดําเนินงาน สนอง
พระราชดําริการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก สงผลใหการ
ดําเนินงานกาวหนามากข้ึนตามลําดับ โดยใชแผนแมบทการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
เปนเคร่ืองมือในการบริหารดําเนินงาน ท้ังนี้ จากการประมวลแผน
แมบทฯ ท่ีผานมาพบวาในชวงแผนแมบทฯ ฉบับท่ีหนึ่ง (พ.ศ. 
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2536 - 2537) ไดมุงเนนดําเนินงานเก่ียวกับการศึกษา ทดลอง 
วิจัยในลักษณะของงานวิจัยพ้ืนฐาน และงานวิจัยประยุกต สวน
แผนแมบทฯ ฉบับท่ีสอง (พ.ศ. 2540 - 2542) เนนงานศึกษา วิจัย
ตามแนวพระราชดําริตอเนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับท่ีหนึ่ง ควบคู
กับการสรางความรู ความเขาใจแกกลุมเปาหมาย แผนแมบทฯ 
ฉบับท่ีสาม (พ.ศ. 2545 - 2549) เนนการสงเสริมและขยายผลการ
ใ ช ห ญ า แ ฝ ก เ พ่ื อ ก า ร อ นุ รั ก ษ ดิ น แ ล ะ น้ํ า  ก า ร ฟ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม ภายใตการสนับสนุนและมี
สวนรวมของหนวยงานท้ังภาครัฐ และเอกชน รวมท้ังประชาชน
และเกษตรกรในพ้ืนท่ี และในแผนแมบทฯ ฉบับท่ีส่ี (พ.ศ. 2550 - 
2554) เนนการนําองคความรูและเทคโนโลยีท่ี เก่ียวของมา
ประยุกตใชใหสอดคลองและเหมาะสมแกการใช          หญาแฝก
เปนเคร่ืองมือในการอนุรักษดินและน้ํา   

   อยางไรก็ดี  ยังมีภารกิจท่ีจะตองดําเนินการสนอง
พระราชดําริอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 ซ่ึง
ใชเปนกรอบแนวทางขับเคล่ือนดําเนินงานกําลังจะส้ินสุดลง ดวย
เหตุนี้ สํานักงาน กปร. ในฐานะหนวยงานหลักในการประสาน
ดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
จัดทําแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญ าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ฉบับท่ีหา (พ.ศ. 2555-2559) ข้ึน เพ่ือใช
เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานและติดตาม
ประเมินผลการพัฒนาและรณรงค        การใชหญาแฝกอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพในระยะตอไป 

 
2. ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวโนมการพัฒนา 
  จากการติดตามผลการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
โดยเปรียบเทียบกับเปาหมายหลักของแผนแมบทฯ ฉบับท่ีส่ี (พ.ศ. 
2550 - 2554) และการประมวลผลการดําเนินงานโครงการตาม
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แผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ประจําป พบวาผลการพัฒนาสามารถบรรลุเปาหมาย
หลักของแผนฯ และสอดคลองกับแนวนโยบายคณะกรรมการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
สามารถสรุปผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวโนมการ
พัฒนา ดังนี้  
 
 

 
 
 
 
 
 

  2.1 ดานการศึกษา วิจัย 
  1) ผลการดําเนินงาน 

การศึกษา วิจัยเก่ียวกับหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 
ตั้งแตป 2535 จนถึงปจจุบัน ไดดําเนินงานมาแลวรวม 225 เร่ือง 
ดําเนินการแลวเสร็จ จํานวน 205 เร่ือง หรือรอยละ 91 ของ
การศึกษาทดลองท้ังหมด ครอบคลุมการศึกษา วิจัย รวม 9 ประเภท 
ไดแก ดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน  (พันธุ, การเจริญเติบโต, การ
ขยายพันธุ) ดานการเขตกรรม ดานการปลูกรวมกับพืชเกษตร ดาน
การอนุรักษดินและน้ํา ดานส่ิงแวดลอม ดานการใชประโยชน และ
ดานการสงเสริม2  

การดําเนินงานศึกษา วิจัยเก่ียวกับหญาแฝกตามแนว
พระราชดําริ ในระยะของแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 
2554) มีหนวยงานดําเนินงาน จํานวน 15 หนวยงาน โดยใชงบ
ปกติ และงบ กปร. รวมผลการศึกษา วิจัยท้ังส้ิน จํานวน 58 เร่ือง3 
จําแนกประเภทการศึกษา วิจัย ดังนี้   

ดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน (พันธุ 4 เร่ือง , การเจริญเติบโต 6 
เร่ือง , การขยายพันธุ 2 เร่ือง)         ดานการปลูกรวมกับพืชเกษตร 
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15 เร่ือง ดานการอนุรักษดินและน้ํา 9 เร่ือง ดานส่ิงแวดลอม 14 
เร่ือง ดานการใชประโยชน 6 เร่ือง และดานการสงเสริม 2 เร่ือง  

นอกจากนี้  ความกาวหนาดานพ้ืนท่ีเปาหมายการ
ดําเนินงานศึกษา วิจัย ในระยะแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 
2554) พบวามีแนวโนมการดําเนินงานศึกษา วิจัยในพ้ืนท่ีจริงเพ่ิม
มากข้ึน รอยละ 81 โดยมีประเด็นสําคัญในเร่ืองตางๆ อาทิ บทบาท
หญาแฝกและไฟปาตอการพัฒนาระบบนิเวศปาไม การจัดทํา
ฐานขอมูลลักษณะพันธุหญาแฝก และการศึกษาศักยภาพการใช
ป ระโย ช น ห ญ าแ ฝ ก จ าก มิ ติ ด าน ก าย ภ าพ  ส่ิ งแ ว ด ล อ ม 
เศรษฐศาสตรและสังคม เปนตน  
  2) ปญหาอุปสรรค 
  จากการประมวลผลการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน
แมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2555 - 2559) เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 
2554 ณ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ พบวาการดําเนินงาน
ดานการศึกษา วิจัยสวนใหญดําเนินงานแลวเสร็จ รอยละ 79 แตยัง
มีขอจํากัดการดําเนินงานท่ีสําคัญ กลาวคือ  
  - การกําหนดหัวขอและจุดมุงหมายของการศึกษา วิจัย
ในเชิงเศรษฐศาสตรและสังคมท่ีสงผลตอทัศนคติและการยอมรับ
ของประชาชนและเกษตรกรในพ้ืนท่ีเก่ียวกับหญาแฝกมีอยูจํากัด ทํา
ใหการรับรูและตระหนักถึงความสําคัญของกลุมเปาหมายในการนํา
หญาแฝกไปใชเปนเคร่ืองมือดานการอนุรักษดินและน้ํา ไมเพียง
พอท่ีจะไปสนับสนุนการดําเนินงานดานการสงเสริมและขยายผลใน
พ้ืนท่ีใหเกิดความแพรหลาย  
  - ผลสําเร็จของงานศึกษา วิจัยสวนใหญยังไมสามารถ
เขาถึงกลุมเปาหมายในระดับพ้ืนท่ีไดดี เท าท่ีควร เนื่ องจาก
การศึกษา วิจัยนั้น เปนการดําเนินงานในหองปฏิบัติการและแปลง
สาธิต ทดลอง การขยายผลเชื่อมโยงการปฏิบัติในพ้ืนท่ีจริงมีอยู
จํากัด 
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  - การจัดทําสรุปผลการศึกษา วิจัย ระเบียนวิจัยและระบบ
ฐานขอมูลหญาแฝก โดยสวนใหญเปนการนําเสนอเฉพาะในสวน
ของงานศึกษา วิจัยท่ีไดรับการสนับสนุนงบประมาณ กปร. แตการ
ดําเนินงานโดยใชงบปกติของหนวยงานมีเพียงบางสวน เนื่องจากมี
ขอจํากัดดานฐานขอมูลจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
  - การรายงานผลการศึกษา วิจัยของแตละหนวยงานมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย โดยการสรุปผลการศึกษา วิจัยสวนใหญเปน
การรายงานผลการดําเนินงานท่ัวไป มากกวาการรายงานผลในเชิง
วิชาการท่ีใหความสําคัญกับการศึกษา วิเคราะหขอมูลอยางมี
ระเบียบแบบแผน  
  3) แนวโนมการพัฒนา 
  การดําเนินงานศึกษา วิจัย และปญหาอุปสรรคท่ีผานมา
พบวายังมีอีกหลายประเด็นท่ี        ไมสามารถบรรลุเปาหมายของ
แผนแมบทฯ และจําเปนตองเรงรัดการดําเนินงานอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง ดังนั้น ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแมบทการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.2555 - 2559) 
แนวนโยบายคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ไดกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน
ศึกษา วิจัยระยะตอไป ดังนี้  
  3.1) แกไขปรับปรุงขอจํากัดการดําเนินงานศึกษา วิจัย
ดังกลาวขางตน ไดแก  การกําหนดกรอบและหลักเกณฑการ
สนับสนุนงบประมาณ กปร. ดานการศึกษา วิจัย พรอมกับเพ่ิม
มาตรการกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานศึกษา วิจัยของหนวยงาน
ใหชัดเจน มีระเบียบแบบแผนในทิศทางเดียวกันมากย่ิงข้ึน รวมท้ัง

 2สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ : “ระเบียนงานศึกษา วิจัยการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (พ.ศ.2535 - 2554)”, 2554 (อัดสําเนา) 
 3สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
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ควรเพ่ิมโอกาสดําเนินงานศึกษา วิจัยในพ้ืนท่ีเกษตรกรควบคูกัน
ดวย 
  3.2) มุงเนนสนับสนุนการดําเนินงานศึกษา วิจัยให
สอดคลองกับแนวทางการสงเสริม และการใชประโยชนเพ่ือให
สอดคลองกับแนวพระราชดําริ แนวนโยบายคณะกรรมการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกฯ และทันกับสถานการณปจจุบัน
ครอบคลุมการดําเนินงานในมิติตางๆ อาทิ  
   - ดานการเพ่ิมศักยภาพของหญาแฝก ไดแก การทนเค็ม 
ทนรม การเพ่ิมความแข็งแรงทนทาน ในการปลูก การขนสง ปรับปรุง
ฟนฟูดินเส่ือมโทรม การขยายพันธุหญาแฝกดวยวิธีการเพาะเมล็ด 
และการศึกษาจุลินทรีย ท่ีเปนประโยชน การศึกษาเปรียบเทียบ
โครโมโซมระหวางหญาแฝกกับหญาชนิดอื่นๆ เปนตน  
  - ดานการใชประโยชนในการอนุรักษทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอม เชน การบําบัดน้ําเสีย การลดมลพิษในดิน การเก็บกัก
คารบอน เปนตน  
  - ดานการพัฒนาพันธุหญาแฝก  
  - ดานเศรษฐศาสตร และสังคม   
 

   2.2 ดานการจัดการองคความรู  
1) ผลการดําเนินงาน 
การดําเนินงานดานการจัดการองคความรูหญาแฝก ใน

ระยะของแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 2554) มีหนวยงาน
รวมขับเคล่ือนดําเนินงาน เชน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กองบัญชาการตํารวจตระเวน
ชายแดน กรมปศุสัตว สถาบันการศึกษา โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 
(พ้ืนท่ีทรงงาน) สํานักงาน กปร. โดยใชงบปกติ ประกอบดวย
กิจกรรมตางๆ ท่ีสําคัญ ไดแก  

- การรวบรวมและประมวลองคความรูหญาแฝกท่ีมีอยู
จากหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ในประเทศและตางประเทศ 
ด วยระบบโปรแกรมสําเร็จรูป ประกอบดวยข อมูลเก่ียวกับ
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พระราชดําริ และขอมูลวิชาการ ไดแก ลักษณะพันธุหญาแฝก การ
ขยายพันธุ การดูแลรักษา การปลูก และรูปแบบการปลูกท่ีเหมาะสม
กับสภาพพ้ืนท่ี โดยมีกรมพัฒนาท่ีดินเปนแกนในการขับเคล่ือน
ดําเนินงาน ซ่ึงไดดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ.2550 
และชุดความรูนี้จะใชเปนฐานขอมูลเพ่ือนําไปเรียบเรียงเปนเอกสาร 
คูมือการปฏิบัติงานหญาแฝก และเอกสารวิชาการตางๆ 

-  การจัดทําสื่อเพื่อการถายทอดองคความรูดานหญาแฝก 
ในเชิงวิชาการโดยมีกรมพัฒนาท่ีดิน และสํานักงาน กปร. และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของรวมเรียบเรียง และปรับปรุงฐานขอมูลเอกสาร
ดานวิชาการท้ังฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อาทิ คูมือการ
ปฏิบัติงานหญาแฝก เอกสารวิชาการ “Technical Bulletin” ซ่ึงได
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป โดยเอกสารแตละเร่ืองมี
การจัดพิมพปละไมนอยกวา 1,000 ฉบับ พรอมนี้ในหวงระยะเวลา
ของแผนแมบทดังกลาว ไดมีการปรับปรุงหนังสือสาระนารูเร่ืองหญา
แฝกใหมีเนื้อหาสาระสอดรับกับสถานการณปจจุบัน โดยดําเนินงาน
จัดพิมพและเผยแพรประชาสัมพันธใหแกกลุมเปาหมายตางๆ จํานวน 
2,000 ฉบับ  

นอกจากนี้ หนวยงานไดมีกิจกรรมในการผลิตและเผยแพร
ชุดความรูเก่ียวกับหญาแฝกผานส่ือวีดิทัศนในรูปของซีดี เพ่ือ
เผยแพรความรูเก่ียวกับวิธีการปลูก พันธุและการขยายพันธุ การดูแล
รักษา และการใชประโยชนตามหลักวิชาการ จํานวนปละ 2,000 
แผน 

- การจัดการประชมุวชิาการเผยแพรผลงานดานการศึกษา 
วิจัยหญาแฝก และการฝกอบรมเพื่อถายทอดองคความรูการใชระบบ
เทคโนโลยีหญาแฝก สูกลุมเปาหมายระดับตางๆ โดยมีกรมพัฒนา
ท่ีดิน กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กองบัญชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (พ้ืนท่ีทรงงาน) 
รวมขับเคล่ือนดําเนินงาน โดยแตละหนวยไดจัดการฝกอบรมอยาง
นอยปละ 1 คร้ัง ตอเนื่องเปนประจําทุกป ใหแกกลุมเปาหมายระดับ
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ตางๆ อาทิ เจาหนาท่ีรัฐ เกษตรกร ประชาชน นักเรียน ท่ีผานมามีผู
ผานหลักสูตรการฝกอบรมกวา 6,000 คน ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ   

-  การจัดการองคความรูสําหรับการเรียนการสอนและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
กรมปศุสัตว สถาบันการศึกษา ไดรวมขับเคล่ือนดําเนินงานผาน
กิจกรรมการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
หลักสูตร อาทิ การศึกษา ดูงานในพ้ืนท่ีของหนวยงาน กลุม ชุมชน 
เครือขายผูปฏิบัติงานหญาแฝกท่ีประสบผลสําเร็จ ท้ังนี้  สําหรับ
สถาบันการศึกษาไดสอดแทรกเนื้อหาสาระการใชประโยชนหญา
แฝกในหลักสูตรท่ีเปนแกนกลางของระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใน
หัวขอการอนุรักษดินและน้ําทรัพยากรธรรมชาติ โดยเขตการศึกษา
ในระดับพ้ืนท่ีท่ีมีความพรอมก็สามารถนําหลักสูตรดังกลาวไป
ประยุกตจัดทําหลักสูตรทองถ่ินตามความเหมาะสม เชน โรงเรียนบาน
ตะโกลาง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ไดจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน
เก่ียวกับการใชประโยชนหญาแฝกเสร็จส้ิน และนําไปสงเสริมขยาย
ผลยังพ้ืนท่ีโรงเรียนเครือขาย รวม 8 แหง พรอมนี้โรงเรียนไดจัด
กิจกรรมหญาแฝกเพ่ืออาหารกลางวัน โดยนํารายไดจากการจัด
จําหนายกลาพันธุหญาแฝก และผลิตภัณฑหัตถกรรมจากใบหญา
แฝก ไปสนับสนุนคาใชจายคาอาหารกลางวันของนักเรียนอีกดวย  

 
 
 

   ท้ังนี้ เพ่ือบังเกิดผลสัมฤทธ์ิการจัดการองคความรูอยาง
เปนรูปธรรม คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการขับเคล่ือน
ดําเนินงานดังกลาว ผานกลไกการบริหารงานคณะทํางานการ
จัดการองคความรู โดยมีผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิหนวยงานตางๆ 
รวมจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมโดยจําแนกกลุมเปาหมายเปน 4 
กลุม ไดแก กลุมวิทยากร กลุมเจาหนาท่ีรัฐ กลุมเกษตรกร และกลุม
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นักเรียน นักศึกษา ซ่ึงขณะนี้ได จัดทําหลักสูตรดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลว อยูระหวางข้ันตอนของการพิจารณารายละเอียดและ
สนับสนุนดําเนินงาน กอนนําไปสูข้ันตอนของการสงเสริมและขยาย
ผลในลําดับตอไป เบ้ืองตนคาดวาจะสามารถหาขอสรุปการ
ดําเนินงานได ภายหลังเสร็จส้ินระยะเวลาดําเนินงานตามแผนแมบท
ฯ (ในป พ.ศ.2554)  
 

2) ปญหาอุปสรรค 
การประมวลองคความรูเก่ียวกับหญาแฝกของหนวยงาน 

ตลอดจนการจัดทําหลักสูตร และส่ือสําหรับถายทอดความรู ยังไม
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายระดับตางๆ ไดอยางแทจริง เนื่องจาก
กระบวนการจัดการองคความรูยังอยูในระยะเร่ิมตน โดยมีจุดออน
การดําเนินงานท่ีสําคัญเก่ียวกับฐานขอมูล และการประสาน
เชื่อมโยงการปฏิบัติในเชิงนโยบายจากสวนกลางไปสูเปาหมายระดับ
ทองถ่ิน กอปรกับสถาบันการศึกษาซ่ึงถือเปนแกนสําคัญในการ
ขับเค ล่ือนดําเนินงานดังกลาวมีการจัดทําหลักสูตรการใช
ประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา แตอยูในหัวขอสาระ
วิชาโครงงานวิทยาศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ซ่ึงยังไมสามารถยกระดับเปนวิชาหลักของการศึกษา
ได ท้ังนี้ การจัดหลักสูตรหรือวิชาสาขานี้ข้ึนอยูกับความพรอมของ
สถาบันการศึกษา การใหความสําคัญของนโยบายสวนกลาง และ
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระดับทองถ่ินท่ีจะนําไปประยุกตใชตามความ
เหมาะสม   

3) แนวโนมการพัฒนา 
  การพัฒนาประสิทธิภาพดานการจัดการองคความรูอยูใน
ระยะเร่ิมตน โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรฝกอบรมการจัดการองค
ความรูดานหญาแฝกใหสอดรับกับกลุมเปาหมายในแตละระดับ 
ดังนั้น ในการขับเคล่ือนการดําเนินงานระยะตอไป จึงมีความจําเปน
อยางย่ิงท่ีจะตองกําหนดแนวทางเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ดังนี้ 
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  3.1) ส งเสริมและขยายผลการจัดทําหลักสูตรการ
ฝกอบรม และการนําไปใชประโยชน  ใหเกิดความตอเนื่องและ
เขาถึงกลุมเปาหมายท้ังในภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม เกษตรกร 
นักเรียนนักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 
  3.2) ผลักดันใหมีการจัดการองคความรูหญาแฝกบรรจุ
ในสาระวิชาในหลักสูตรการศึกษาแตละระดับตามความเหมาะสม  
  3.3) ใหกลไกการปฏิบัติงานจากหนวยงานภาครัฐ กลุม 
ชุมชน หรือเครือขายผูปฏิบัติงานหญาแฝกท่ีกระจายอยูท่ัวทุก
ภูมิภาคของประเทศเปนแกนสําคัญในการถายทอดความรู ภายใต
กระบวนการพัฒนาฐานความคิด และการจัดการขอมูลสารสนเทศ
ท่ีเปนระบบ  
  3.4) สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามี
บทบาทในการจัดการองคความรู โดยมุงเนนพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีเส่ียงภัย
จากดินถลมและน้ําปาไหลหลาก รวมถึงพ้ืนท่ีวิกฤตอื่นๆ เปนสําคัญ 
 

2.3 ดานการสงเสริม 
1) ผลการดําเนินงาน 
การสงเสริมการปลูกหญาแฝกของหนวยงานตางๆ ใน

ระยะท่ีผานมาถึงปจจุบันมีวัตถุประสงคการใชประโยชนหญาแฝก
ในลักษณะตางๆ กลาวคือ เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา เพ่ือการ
ปรับปรุงฟนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม และ
เพ่ือสงเสริม สาธิต ฝกอบรมการใชประโยชนและขยายพันธุหญา
แฝกของหนวยงาน4 สรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้ 

  1.1) การปลกูเพือ่อนรุกัษดนิและน้าํ 
 ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในชวงแผน

แมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 -2554) มีการปลูกหญาแฝกเพ่ือ
อนุรักษดินและน้ํารวมแลวครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 3.85 ลานไร    
คิดเปนรอยละ 87 ของเปาหมายรวม 4.45 ลานไร สาเหตุท่ีการ



 14 

ดําเนินงานยังไมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เนื่องจากมีขอจํากัด
ดานการรายงานผลการดําเนินงาน และการจําแนกพ้ืนท่ีการปลูก
หญาแฝก ซ่ึงบางพ้ืนท่ีไมสามารถจัดแบงไดอยางชัดเจน อยางไรก็
ตามผลการดําเนินงานภาพรวมยังอยูในระดับท่ี        นาพอใจ  

 

 1.2 )  ก า ร ป ลู ก เพื่ อ ป รั บ ป รุ ง ฟ น ฟู คุ ณ ภ า พ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในชวงแผน
แมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 -2554) มีการปลูกหญาแฝกใน
กิจกรรมนี้ รวมแลวครอบคลุมพ้ืนท่ีประมาณ 489,956 ไร คิดเปน
รอยละ 82 ของเปาหมายรวม 600,000 ไร การดําเนินงานยังไมได
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวเปนทํานองเดียวกัน อยางไรก็ตามการ
กําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายอาจมีความจําเปนตองพิจารณาเพ่ือใหเปน
พ้ืนท่ีเปาหมายท่ีมีความเหมาะสม หรืออาจพิจารณ าถึงการ
ดําเนินงานของหนวยงาน การจัดเก็บขอมูลและรายงานผลท่ีมีการ
จัดทําอยางเปนระบบ 

 

  1.3) การปลูกเพื่อสงเสริม สาธิต ฝกอบรม และการ
ขยายพันธุ 
 

 ผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ในชวงแผน
แมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 -2554) โดยกิจกรรมการปลูกหญา
แฝกนี้ หลายหนวยงานไดรายงานไววามีการดําเนินงาน แตไมมี
การระบุเปาหมายของการดําเนินงาน เนื่องจากการปลูกหญาแฝก
ในกิจกรรมนี้ไดดําเนินงานในพ้ืนท่ี           ท่ีมีขนาดเล็ก  

 ดานการปลูกเพื่อสงเสริม 
  สนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และหนวยงานภาคเอกชน มีบทบาทในการสงเสริมรณรงค
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การปลูกหญาแฝกอยางย่ังยืน โดยเนนเพ่ืออนุรักษดินและน้ํา และ
เพ่ือใหมีปริมาณหญาแฝกอยางเพียงพอตอความตองการ พบวา 
หนวยงานของภาครัฐ เนนบทบาทของการสงเสริมการปลูกและการ
ดูแลรักษาหญาแฝกใหมีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ อันกอเกิด
ความย่ังยืน 

 
เพ่ิมมากข้ึน โดยหนวยงานภาครัฐระดับทองถ่ินมีการบูรณการ
ประสานการปฏิบัติใกลชิดกับชุมชนมากข้ึนโดยลําดับ โดยเฉพาะ
อยางย่ิงพ้ืนท่ีเปาหมายดําเนินงานนั้น อยูในความรับผิดชอบของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สําหรับการผลิตกลาหญาแฝกซ่ึงกรม
พัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานหลัก (ผลิตประมาณปละ 270 ลานกลา 
รวมระยะเวลา 5 ป ประมาณ 1,350 ลานกลา) จํานวนกลาดังกลาว
สนับสนุนใหกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่อง รวมท้ัง
มีหนวยงานท่ีเก่ียวของได รวมดําเนินกิจกรรมในการผลิตกลาหญา
แฝกเพ่ือแจกจาย อาทิ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 
นอกจากนี้ กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ไดเขามามี
บทบาทอยางมากเก่ียวกับการปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันดินถลมใน
พ้ืนท่ีลาดไหลทาง และพัฒนารูปแบบการปลูกหญาแฝกรวมกับพืช
คลุมดิน ชวยลดการสูญเสียดินไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมี
หนวยงานในความรับผิดชอบของกองทัพบก หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน โครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ (พ้ืนท่ีทรงงาน)  มูลนิธิโครงการหลวง และศูนยศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ท้ัง 6 แหง ก็มีบทบาทเก่ียวกับ
การดําเนินงานสงเสริมและขยายพันธุหญาแฝกอยางตอเนื่อง 

 ท้ังนี้ ในการจําแนกพ้ืนท่ีในการสงเสริมการปลูกหญาแฝก
กรมพัฒนาท่ีดินไดใชฐานขอมูลจากการประเมินผลการสูญเสีย
หนาดินในเขตพ้ืนท่ีตางๆ เปนหลักในการสงเสริมดําเนินงาน
เพ่ือใหสอดรับกับพ้ืนท่ีเปาหมายไวในแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.
2550 - 2554) ซ่ึงไดจําแนกพ้ืนท่ีเปาหมายการปลูกเพ่ืออนุรักษดิน

 4สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ : “รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 5 
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และน้ํา เพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเพ่ือการ
สาธิต ฝกอบรมและการขยายพันธุ  

 ดานการสาธิต 
 ด านการสาธิตการปลูกหญ าแฝกรูปแบบต างๆ ใน

ระยะเวลาแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 2554) ไดดําเนินงาน
โดยจัดทําแปลงสาธิต ควบคูกับแปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกท้ังใน
และตางประเทศในพ้ืนท่ีโครงการสําคัญตางๆ อาทิ โครงการจัด
พัฒนาท่ีดินตามพระราชประสงคหนองพลับ - กลัดหลวง โครงการ
ปลูกปาชัยพัฒนา - แมฟาหลวง สถานีพัฒนาท่ีดินจังหวัดราชบุรี 
โครงการศึกษาฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ นอกจากนี้ยังมีการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูถายทอดเทคโนโลยีระบบหญาแฝก ภายใต
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ซ่ึงไดจัดทําแปลง
สาธิตการปลูกหญาแฝกตามหลักวิชาการ ในพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน ประกอบดวย กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตร กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
สถาบันการศึกษา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดยได
จัดตั้งศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาดานปาไม 
จํานวน 6 แหง ข้ึนท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหผูท่ีสนใจ
สามารถเขาไปศึกษา แลกเปล่ียน เรียนรู รวมถึงรับการสนับสนุน
ปจจัยดานการผลิตเก่ียวกับหญาแฝกไดในโอกาสเดียวกัน  

 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมและขยายผลพ้ืนท่ีตนแบบ
การปลูกหญาแฝกไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกร รวมถึงยกระดับพ้ืนท่ี
เกษตรกรท่ีมีความพรอมและมีผลความกาวหนาการดําเนินงาน
กิจกรรมเปนท่ีประจักษ จัดตั้งเปนศูนยเรียนรูหญาแฝก โดยการมี
สวนรวมของหนวยงานภาครัฐและเอกชน (บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน)) สนับสนุนขับเคล่ือนการปฏิบัติอยางใกลชิด  

 
 ดานการฝกอบรม และการขยายพันธุ  
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 ผลการดําเนินงานดานการฝกอบรมเพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับหญาแฝก โดยมีกรมพัฒนาท่ีดินเปนแกนหลัก
ในการขับเคล่ือนดําเนินงาน ซ่ึงในระยะแผนแมบทฯ ท่ีผานมา
หลายหนวยงานมีการจัดการฝกอบรมใหแกเจาหนาท่ีรัฐ ผูนํา
ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรในพ้ืนท่ีอยางตอเนื่อง 
รวมไมนอยกวา 80,000 ราย โดยเฉพาะกรมพัฒนาท่ีดินได
ฝกอบรมหมอดินอาสาประจําหมูบานและประจําตําบลปละกวา 
10,000 ราย ในท่ัวทุกภู มิภาคของประเทศ นอกจากนี้ ยังมี
เครือขายคนรักษแฝกกวา 400 ราย ท่ัวประเทศ โดย บริษัท ปตท. 
จํากัด เปนแกนหลักสนับสนุนดําเนินงาน 

 สําหรับกิจกรรมดานการขยายพันธุหญาแฝก กรม
พัฒนาท่ีดินไดเพาะขยายพันธุกลาหญาแฝกไวเพ่ือแจกจายใหแก
หนวยงาน ชุมชน เกษตรกร และผูท่ีสนใจท่ัวไปปละไมนอยกวา 
100 ลานกลา นอกจากนี้ยังใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ และ
ปจจัยการผลิตท่ีเก่ียวของอื่นๆ ควบคูกันดวยอยางไรก็ตามในการ
ขยายพันธุกลาหญาแฝกมีหลายหนวยงานท่ีมีความพรอมรวมให
การสนับสนุนดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหปริมาณกลาพันธุ
เพียงพอกับความตองการในการแจกจายของกลุมเปาหมายใน
พ้ืนท่ี อาทิ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ (พ้ืนท่ีทรงงาน) มูลนิ ธิ
โครงการหลวง ศูนยศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาดานปาไม   

 2) ปญหาอุปสรรค 
 การขับเคล่ือนดําเนินงานในระยะของแผนแมบทฯ ฉบับท่ี

ส่ี  (พ.ศ.2550 - 2554) ไดใหความสําคัญกับการประยุกตใช
เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) มากํากับตําแหนงพิกัดของ
การปลูกหญาแฝกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพดานการสงเสริม เนนให
ทราบถึงขอมูลตําแหนงพิกัด รูปแบบการปลูก จํานวนกลาท่ีใช และ
รูปภาพแสดงกิจกรรมการปลูก โดยกรมพัฒนาท่ีดินรวมกับ
สํานักงาน กปร. เปนแกนกลางในการเชื่อมประสานและพัฒนา
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ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรข้ึน และไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐและเอกชนรวมขับเคล่ือนดําเนินงาน 
โดยในการจัดทําระบบฐานขอมูลมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใช
ขอมูลการพัฒนาและรณรงคสงเสริมการปลูกหญ าแฝกจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ จึงจะสงผลใหระบบเกิดความสมบูรณ แต
ปจจุบันการบันทึกขอมูลเพ่ือใชเปนฐานอยูในระยะเร่ิมตน ยังขาด
ขอมูลจากหนวยงาน โดยเฉพาะขอมูลดานพิกัดทางภูมิศาสตร สงผล
ใหการใชงานระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรไมสามารถใชประโยชน
ในการรายงานความกาวหนาและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3) แนวโนมการพัฒนา 
  จากปญหาขอจํากัดในการสงเสริมพัฒนาและรณรงคการ

ใชหญาแฝกขางตน จึงควรกําหนดแนวทางการพัฒนาเพ่ือบรรลุ
เปาหมายหลัก โดยมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ดังนี้  

 3.1) สงเสริมการใชหญาแฝกเปนเคร่ืองมือในการ
อนุรักษดินและน้ําควบคูกับการปรับปรุงฟนฟูคุณภาพทรัพยากร
และส่ิงแวดลอมในเขตพ้ืนท่ีวิกฤติท่ีมีความเสียงภัยจากดินถลม 
และน้ําปาไหลหลาก  

 3.2) เสริมสรางพัฒนาเครือขายผูปฏิบัติงานหญาแฝก
ใหมีความพรอมและเขมแข็งมากย่ิงข้ึน  

 3.3) ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) 
เปนกลไกสําคัญในการรายงานความกาวหนา การติดตาม และ
ขยายผลการดําเนินงานไดทันกับสถานการณ ซ่ึงข้ันตนจะมุงเนน
การสรางความรูและความเขาใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหญาแฝก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ มีบทบาทและมีสวนรวมในการบันทึก แกไข 
และเปล่ียนแปลงฐานขอมูลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร 
(GIS) ตามความเหมาะสมของสถานการณ โดยเชื่อมโยงไปสูการ
สงเสริมและขยายผลการจัดการความรูหญาแฝกอยางเปนระบบ
และมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
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 2.4 ดานการเผยแพรประชาสัมพันธ 

 1) ผลการดําเนินงาน 
  การเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรูความเขาใจ

เก่ียวกับหญาแฝกและการใชประโยชนเก่ียวกับหญาแฝกมีการ
ดําเนินงาน ดังนี้  

  1.1) การอบรมถายทอดความรู พรอมท้ังจัดทําเอกสาร
เผ ย แ พ รข อ มู ล ข าวส ารด าน วิ ช าก ารและเอกสารเผยแพ ร
ประชาสัมพันธ จัดพิมพหนังสือสาระนารูเร่ืองหญาแฝก จุลสาร “ภูมิวาริ
นอนุ รักษ ” และเอกสารภ าษ าอั งกฤษ  “Vetiverim Newsletter” 
ตลอดจน “Technical Bulletin” รวมกวา 3,000 เลมตอป   1 . 2 ) 
การจัดทําส่ือเอกสารดานวิชาการ เชน คูมือเจาหนาท่ีรัฐเร่ืองการใช 
หญาแฝกเพ่ืออนุ รักษดินและน้ํา รวมถึงแผนพับเผยแพร โดย
ชี้ใหเห็นถึงคุณสมบัติหญาแฝก การขยายพันธุ การปลูกเพ่ืออนุรักษ
ดินและน้ํา การปลูกเพ่ือรักษาสภาพแวดลอม  

  1.3) การจัดนิทรรศการเผยแพรความรู ขอมูลขาวสารการ
ใชประโยชนหญาแฝก โดยมีหนวยงานรวมสนับสนุนดําเนินงาน 
อาทิ ศูนยปฏิบัติการหญาแฝก กรมพัฒนาท่ีดินไดจัดแสดงขอมูลและ
ค วาม รู เก่ี ย ว กั บ ห ญ าแ ฝ ก  โด ย เป ด ให ห น วย งาน ราช ก าร 
สถาบันการศึกษาเขาเย่ียมชม ซ่ึงเนนการใหความรูดานรูปแบบการ
ปลูก การใชประโยชนในการอนุรักษดินและน้ํา และใหการสนับสนุน
การถายทอดความรู โดยจัดเตรียมแบบจําลองการปลูก หญาแฝกใน
พ้ืนท่ีลาดชันตางๆ ตัวอยางรากหญาแฝก และเอกสารเผยแพรตางๆ แก
ผูท่ีสนใจ รวมถึงการจัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพรและถายทอดความรูใน
สถานท่ีตางๆ ตามการขอรับสนับสนุนของหนวยงานราชการ และ
เอกชนในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง 

  1.4) เผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับหญาแฝกในรูปของ 
Internet ผานการจัดทําระบบเครือขายขอมูลหญาแฝกเชื่อมโยง
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ประเทศตางๆ ในแถบแปซิฟก ไดแก PRVN (Pacific Rim Vetiver 
Network) และเครือขายขอมูลหญาแฝกในประเทศไทย ไดแก 
THVN (Thailand Vetiver Network) เพ่ือใชเผยแพรแลกเปล่ียน
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับหญาแฝก  

  1.5) จัดกิจกรรมการประกวดการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือสงเสริมการปลูกหญา
แฝกและกระตุนใหเจาหนาท่ีรัฐ และเกษตรกรในพ้ืนท่ีเขาใจ พรอมท้ัง
เห็นความสําคัญของหญาแฝกใหมากข้ึน โดยดําเนินงานมาตั้งแตป 
พ.ศ.2549 ตอเนื่ องถึงปจจุ บัน มีองคกรหลักในการจัดประกวด 
ประกอบดวย สํานักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา กรมพัฒนาท่ีดิน และ
บ ร ิษ ัท  ป ต ท . จํ าก ัด  ก ิจ ก รรม นี ้ย ัง เก ิด ผ ล ต อ ก าร เผ ย แ พ ร
ประชาสัมพันธอยางมาก ทําให เห็นตัวอยางของเกษตรกรท่ี มี
ความสามารถในการปลูกและดูแลรักษาหญาแฝกพ้ืนท่ีตางๆ อยาง
ชัดเจน ปจจุบันมีผูไดรับรางวัลอันเปนตัวอยางความสําเร็จจากผลการ
ประกวดฯ จํานวน 235 ราย กระจายอยูท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ 
นอกจากนี้ กรมพัฒนาท่ีดินยังจัดประกวดหญาแฝกของหนวยงานใน
พ้ืนท่ีตางๆ ในทุกปอยางตอเนื่อง โดยมีวัตถุประสงคประสงคเพ่ือ
สรางขวัญและกําลังใจใหแกเจาหนาท่ี และเกษตรกรผูปฏิบัติงานใน
พ้ืนท่ีซ่ึงมีผลงานท่ีดีเดน รวมถึงเปนการขยายผลและสรางเครือขาย
ผูปฏิบัติงานหญาแฝกใหกวางขวางย่ิงข้ึน  

  2) ปญหาอุปสรรค 
  การดําเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับหญาแฝก
ในระยะท่ีผานมาแมวาในภาพรวมจะประสบผลสําเร็จในเชิงปริมาณ 
แตมีจุดออนท่ีสําคัญ คือ ประชาชนในทองถ่ินมีความรูความเขาใจ
เก่ียวกับหญาแฝกไมเพียงพอ ขาดการยอมรับและมีสวนรวมในการ
ปลูกและดูแลรักษา การสรางแรงจูงใจใหเห็นคุณคาของหญาแฝก 
นอกจากนี้ยังพบปญหาดานการประสานงานของหนวยงานภาครัฐ 
เอกชน ชุมชน หรือประสานแลวมีการติดตามแตขาดความตอเนื่อง การ
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ประชาสัมพันธผานส่ือเรียนรูตางๆ ไมสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดดี
เทาท่ีควร และขาดการสรางเอกลักษณอันจะส่ือถึงการใชประโยชน
หญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําอยางแทจริง 

  3) แนวโนมการพัฒนา 
  การดําเนินงานในระยะแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ.

2555 - 2559) จําเปนตองมุงเนนการสงเสริมและสรางเครือขายให
เกิดความเขมแข็งอยางตอเนื่อง จึงควรกําหนดกรอบแนวทางการ
ดําเนินงาน เพ่ือบรรลุเปาหมายหลัก ดังนี้  

  3.1) สงเสริมการพัฒนาและรณรงคการปลูกหญาแฝก
ผานเครือขายหมอดินอาสา และเครือขายคนรักษแฝก เปนแกนหลัก
ในการขับเคล่ือนดําเนินงาน 

  3.2) สงเสริมใหผูนําองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขามามี
บทบาทในการเชื่อมโยงเครือขายใหเปนแหลงเรียนรู ศึกษาดูงาน 
ในทองถ่ินและเปนการประชาสัมพันธผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

 

  2.5 ดานการบริหารจัดการ  
  1.) ผลการดําเนินงาน 
  1.1) ดานโครงสรางการบริหารงาน  
  การบริหารดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 

อันเนื่ องมาจากพระราชดําริ มีการจัดองคกรบริหารงานโดยมี
คณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ นายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธาน และมี
หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของรวมเปนกรรมการฯ  ทําหนาท่ี
รับผิดชอบในการกํากับ ดูแล ดานนโยบาย โดยมีหนวยงานตางๆ 
กวา 30 หนวยงานเปนผูปฏิบัติและมีสํานักงาน กปร. ทําหนาท่ีเปน
ฝายเลขานุการ และเปนแกนกลางในการประสานการดําเนินงาน 
นอกจากนี้ระดับปฏิบัติการจะมีคณะอนุกรรมการดานวิชาการและ
ติดตามประเมินผล รับผิดชอบดานวิชาการ มีสํานักงาน กปร.เปน
ฝายเลขานุการ และคณะอนุกรรมการดานสงเสริมและเผยแพร
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ประชาสัมพันธ รับผิดชอบดานการสงเสริมและขยายผลการดําเนินงาน 
มีกรมพัฒนาท่ีดิน เปนฝายเลขานุการ ในดานงบประมาณชวงป 2536 
– 2549 ไดใชงบประมาณขับเคล่ือนการดําเนินงาน รวมท้ังส้ินกวา 
2,200 ลานบาท และในระยะแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 
2554) ใชงบประมาณกวา 2,100 ลานบาท  จําแนกเปนงบ กปร. 
ประมาณ 80 ลานบาท และงบปกติของหนวยงานตางๆ ประมาณ 
2,100 ลานบาท   
  1.2) ดานกลไกการบริหารงาน 
  การดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกตาม
แนวพระราชดําริตั้งแตเร่ิมดําเนินงานในป 2536 ถึงปจจุบัน ไดใช
แผนเปนกรอบชี้นําการดําเนินงานมาแลว 4 แผน โดยในหวง
ระยะเวลาดําเนินงานตามกรอบแผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 
2554) หนวยงานตางๆ ไดรวมแปลงแผนแมบทสูการปฏิบัติ โดย
จัดทําแผนปฏิ บัติการพัฒนาและรณ รงคการใชหญ าแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําปเปนเคร่ืองมือขับเคล่ือนการ
ดําเนินงานมาอยางตอเนื่อง  
  1.3) ดานการติดตามผลการดําเนินงาน  
  ในการติดตามผลการดําเนินงานโครงการในชวงของ
แผนแมบทฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2550 - 2554) ไดมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานใน 4 ลักษณะ คือ  
  ขอมูลเอกสาร ซ่ึงสํานักงาน กปร. เปนแกนกลางในการ
ประสานรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ท่ีได
จัดทําไวเผยแพรท่ัวไป ท้ังท่ีไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก
สํานักงาน กปร. หรือ ดําเนินงานตามงบปกติของแตละหนวยงาน  
โดยจะประสานการจัดสงขอมูลในแตละปงบประมาณ หรือเม่ือมีผล
ความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ 
  การศึกษา ดูงานภาคสนาม โดยมี บุคคลหรือคณะบุคคลท่ี
ไปตรวจเย่ียมและติดตามผลการดําเนินงาน ประกอบดวยนายอําพล 
เสนาณรงค องคมนตรี ประธานกรรมการพัฒนาและรณรงคการใช
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หญาแฝกฯ ซ่ึงเดินทางไปตรวจเย่ียมในพ้ืนท่ีตางๆ ท้ังของประชาชน
และสวนราชการ อยางตอเนื่อง คณะอนุกรรมการดานวิชาการและ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนท่ี
ตางๆ ท่ัวทุกภู มิภาคของประเทศ รวมกับคณ ะเจาหน าท่ีของ 
สํานักงาน กปร. โดยสับเปล่ียนหมุนเวียนการปฏิบัติงานกันไปตาม
เวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม ท้ังนี้ ในระยะเวลาของแผนแมบทฯ ฉบับ
ท่ี 4 (พ.ศ.2550 - 2554) นายอําพลฯ องคมนตรี พรอมดวยคณะ
ผูบริหารหนวยงานท่ีเก่ียวของไดตรวจเย่ียมผลการดําเนินงานใน
พ้ืนท่ีเกษตรกร และพ้ืนท่ีสงเสริมขยายผลของหนวยงาน รวม 8 คร้ัง 
ในพ้ืนท่ีตางๆ ประกอบดวย  
  1) ป 2550 จํานวน 4 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 6 จังหวัด ไดแก 

   คร้ังท่ี 1 ระหวางวันท่ี 22 – 25 พฤษภาคม 2550 
ณ พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา                จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎรธานี  

   คร้ังท่ี 2 ระหวางวันท่ี 26 – 27 มิถุนายน 2550 ณ 
พ้ืนท่ีจังหวัดตาก  

   คร้ังท่ี 3 ระหวางวันท่ี 15 – 17 สิงหาคม 2550 ณ 
พ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค 

   คร้ังท่ี 4 ระหวางวันท่ี 19 – 20 พฤศจิกายน 2550 
ณ พ้ืนท่ีจังหวัดพิษณุโลก  
  2) ป 2551 จํานวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2551 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดสุรินทร  

 

 

  3) ป 2553 จํานวน 2 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 2 จังหวัด ไดแก 
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   ค ร้ังท่ี  1 เม่ือวัน ท่ี  1 กันยายน 2553 ณ  พ้ืน ท่ี
จังหวัดนราธิวาส 
   คร้ังท่ี 2 เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2553 ณ พ้ืนท่ี
จังหวัดพะเยา 

  4) ป 2554 จํานวน 1 คร้ัง เม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2554 
ณ พ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา   

การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 
โดยมีกรมพัฒนาท่ีดินเปนแกนกลางในการประสานการปฏิบัติและ
พัฒนาระบบฐานขอมูลใหสอดคลองตามสถานการณ 
  1.4) ดานการติดตามประเมินผล  

สํานักงาน กปร. รวมกับหนวยงานท่ี เก่ียวของได
ดําเนินงานติดตามและประเมินผลการใชหญาแฝกในพ้ืนท่ีวิกฤตท่ี
มีความเส่ียงภัยจากดินถลม และน้ําปาไหลหลากรวมถึงพ้ืนท่ีสูง 
ไดแกโครงการนํารองในพ้ืนท่ีจังหวัดอุตรดิตถ โดยติดตามผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานในการสงเสริมและขยายผลการใชหญา
แฝกในการอนุรักษดินและน้ําใหแกประชาชน รวมท้ังแนวโนมการ
ตระหนัก การรับรูและการยอมรับของประชาชนเก่ียวกับการปลูก
หญาแฝก ผลการศึกษาพบวาสวนราชการในพ้ืนท่ีรอยละ 85 ยัง
ยึดติดวาการใชประโยชนหญาแฝกเปนภารกิจหลักของสถานี
พัฒนาท่ีดินทําใหการประสานในเชิงบูรณาการคอนขางจํากัด 
ขาดการสอดประสานแผนการใชประโยชนหญาแฝกท่ีชัดเจน  

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานหญาแฝกบางหนวยงานมีความรู 
ความเขาใจในวิธีการปลูกและดูแลรักษาหญาแฝกไมเพียงพอ 
สวนใหญรอยละ 70 ศึกษาความรูดวยตนเองจากคูมือเอกสาร
วิชาการ โทรทัศน  

สําหรับผูนําชุมชนสวนใหญ รอยละ 47.1ใหความสนใจ
ในการกระตุนใหราษฎรวางแผนปองกันปญหาการชะลางพังทลาย
ของหนาดินในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยคอนขางนอย จะมีการนําหญาแฝกไป
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ปลูกรวมกับการดําเนินกิจกรรมในชุมชนเฉพาะโอกาสสําคัญๆ 
เทานั้น  

ประชาชนมีปญหาภายหลังการปลูกแลวขาดการดูแล
รักษาท่ีดี รอยละ 50.8 ทําใหหญาแฝกตายหรือไมเจริญเติบโต
เทาท่ีควร  
  2) ปญหาอุปสรรค 

ใน การติ ด ต ามผ ลการดํ า เนิ น งาน โค รงการจาก
เอกสารรายงาน ยังเปนการรายงานผลการดําเนินงานในสวนของ
ผลผลิตของกิจกรรมเปนสวนใหญ มากกวาการรายงานถึงผลลัพธ
การดําเนินงานโครงการ นอกจากนี้แลวในการดําเนินโครงการจัดทํา
ฐานขอมูลหญาแฝกในระบบ GIS ยังไมสามารถดําเนินงานไดอยาง
เต็มประสิทธิภาพ เนื่องดวยการสนับสนุนขอมูลจากหนวยงานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของมีไมเพียงพอ และการประมวล บันทึกผลขอมูลยังอยู
ในชวงเร่ิมตนระบบฐานขอมูล จึงไมสามารถใชประโยชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

 

 

 
 

  3) แนวโนมการพัฒนา 
  จากสภาพปญหาและการติดตามประเมินผลโครงการ
ขางตนสงผลใหแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝกระยะตอไป มีความจําเปนท่ีจะตองดําเนินการ ดังนี้  
  3.1) ทบทวนกรอบขอบเขตพ้ืนท่ีเปาหมายการปลูกหญา
แฝกใหสอดคลองกับสภาพปญหาปจจุบัน ไดแก การรณรงค
สงเสริมในการนําหญาแฝกไปใชประโยชนเพ่ือปองกันการชะลาง
พังทลายในพ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดินถลม หรือพ้ืนท่ีท่ีมี
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ความลาดชันสูง โดยเนนการดําเนินงานตามแนวพระราชดําริ เชน 
การปลูกหญาแฝกรวมกับพืชทองถ่ินท่ีมีรากแกว  
  3.2) กําหนดใหมีการรายงานผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช
เปนฐานขอมูลท้ังในระบบเอกสารและระบบ GIS ให มีความ
ครบถวน สมบูรณย่ิงข้ึน  
  3.3) สงเสริมการบูรณาการแผนพัฒนาทองถ่ิน ดวย
ความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและประชาชนตามลักษณะของ
ภูมิศาสตรและภูมิสังคม 
  3.4) จัดทําแผนปฏิบัติการ ประจําป โดยกําหนดพ้ืนท่ี
เปาหมายการปลูกหญาแฝก และพ้ืนท่ีนํารองโครงการเพ่ือเปนจุด
สาธิต และทดลองใหเห็นจริง  
 
3. วิสัยทัศน 
  ถายทอดองคความรูแนวพระราชดําริการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกสูภาคปฏิบัติผานเครือขายศูนยกลางเรียนรู 
และผลักดันพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพ่ือเชื่อมโยง
และประยุกตใชฐานขอมูลทุกภาคสวน ในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการการใชหญาแฝกอยางเปนระบบ 
  
4. วตัถปุระสงค 
  4.1 สนองพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใน
การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา 
และการใชประโยชนในดานอื่นๆ ให ถูกตองครบถวนและมี
ประสิทธิภาพ 
  4.2 จัดกลไกและกระบวนการจัดการเพ่ือเพ่ิมบทบาท
การมีสวนรวมของทุกเครือขายพัฒนา โดยประยุกตองคความรู
และเทคโนโลยีท่ีมีอยูมาปรับใชอยางเหมาะสม  
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  4.3 พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือ
สรางองคความรูใหแกประชาชนกลุมเปาหมายมีความรูและความ
เขาใจ และเห็นความสําคัญการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการ
อนุรักษดินและน้ําตามหลักวิชาการ 
  4.4 หาแนวทางการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการ
อนุรักษดินและน้ํา และการใชประโยชนอื่นๆ อยางครบวงจรอัน
เปนการเพ่ิมมูลคา นอกเหนือจากการนําไปใชในดานเกษตรกรรม 
 
 
 
 
 
5. กรอบแนวทางการดาํเนนิการ  

5.1 ยึดแนวพระราชดําริท่ีไดพระราชทาน เนนการปลูก
หญาแฝกรวมกับไมยืนตนท่ีมีรากแกวในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจากดินถลม 
และมีความลาดชันสูง 

5.2 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและสราง
เครือขายการจัดการความรูดานหญาแฝก โดยเสริมสรางบทบาท
การมีสวนรวมของภาคีเครือขายผูปฏิบัติงานหญาแฝกในทุกภาค
สวน เชื่อมโยงการปฏิบัติรวมกับเจาหนาท่ีองคการบริหารสวน
ตําบล ในการเผยแพรขอมูลขาวสารเก่ียวกับหญาแฝกอยางเปน
รูปธรรม 
  5.3 ติดตาม กํากับ ดูแลพ้ืนท่ีปลูกหญาแฝกโดยชุมชน 
หนวยงานทองถ่ินมีสวนรับผิดชอบอยางตอเนื่อง 

5.4 เชื่อมโยงเครือขายกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดทําแผนพัฒนาตําบลในลักษณะบูรณาการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทองถ่ิน 
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5.5 เนนใหความสําคัญกับการจัดการองคความรูหญา
แฝก โดยนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เปน
เคร่ืองมือในการติดตามการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกใน
การอนุรักษดินและน้ําอยางตอเนื่อง  
   
6. เปาหมาย 
  เพ่ือใหการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝกฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและทิศทางเดียวกัน จึง
เห็นควรใหกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายและเปาหมายในการดําเนินงาน 
ดังตอไปนี้ 
  � พืน้ทีแ่ละประชากรเปาหมาย 

 6.1 เปาหมายเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา ปละ 651,500 
ไร 

   1) พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายปานกลาง 
และสูง ใน พ้ืน ท่ี เกษตรกรรม ไดแก  พ้ื น ท่ี ท่ี มีความลาดชัน
จําเปนตองมีระบบการอนุรักษดินและน้ํา พ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีความเส่ียง
ตอดินถลมและน้ําปาไหลหลาก พ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ีเขตพัฒนาท่ีดิน ป
ละ 600,000 ไร 
    2) พ้ืนท่ีท่ีมีปญหาการชะลางพังทลายท่ีเปนพ้ืนท่ี
นอกภาคเกษตรกรรม ไดแก พ้ืนท่ีเปดใหมในโครงการกอสรางท่ีมี
ความลาดชัน พ้ืนท่ีในโครงการชลประทาน พ้ืนท่ีกรมอุทยานฯ
โครงการปลูกปา โครงการกอสรางบํารุงรักษาทางหลวง และทาง
รถไฟ เปนตน ปละ 51,500 ไร 
  6.2 เปาหมายเพ่ือการฟนฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ปละ 63,500 ไร 

  1) พ้ืนท่ีใชประโยชนดานเกษตรกรรม ปละ 40,000 
ไร 

  2) พ้ืนท่ีปรับปรุงสภาพแวดลอม ปละ 23,500 ไร 
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   6.3 เป าหมายเพ่ื อส งเสริม สาธิต ฝกอบรมการใช
ประโยชน และการขยายพันธุ 
    พ้ื น ท่ี เป าห ม าย  กํ าห น ด ให ค รอบ ค ลุม พ้ื น ท่ี
รับผิดชอบกิจกรรมดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ของหนวยงานตางๆ ดังนี้ 
    1) ฐานปฏิบัติการและโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน 
   2) พ้ืนท่ีในสถานศึกษาในทุกระดับ ไดแก โรงเรียน
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 
   3) ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
ประจําตําบล 
   4 )  ศู น ย ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า อั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ รวม 6 ศูนย 
   5) พ้ืนท่ีสาธารณประโยชนตางๆ 
   6) เขตพัฒนาท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน 

  7) พ้ืนท่ีรับผิดชอบของหนวยทหาร   
   8) พ้ืนท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) 
   9) พ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของมูลนิธิโครงการ
หลวง 
   10) พ้ืนท่ีสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญา
แฝกดานปาไม และหนวยจัดการตนน้ํา 

11) ) พ้ืนท่ีอื่นๆ ไดแก พ้ืนท่ีขยายผลการประกวด
การพัฒนาและรณรงคการใช 

หญาแฝก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
 

  6.4 เปาหมายเพ่ือฟนฟูส่ิงแวดลอมในเขตอุตสาหกรรม ไดแก 
พ้ืนท่ีจัดสรางโรงงานอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีควบคุมคุณภาพน้ํา  
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7. แนวทางและมาตรการในการดาํเนนิงาน 

  7.1 ดานการศกึษา วิจยั 

  7.1.1 วตัถปุระสงค 
   1) เพ่ือการศึกษาวิจัยการนําหญาแฝกมาใช
ประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน  
   2) เพ่ือพิจารณาแนวทางการนําผลการศึกษา วิจัย
ท่ีประสบผลสําเร็จแลวไปขยายผลใหกวางขวางมากย่ิงข้ึน  
   3) เพ่ือศึกษาวิจัยประสิทธิภาพการใชหญาแฝกใน
การฟนฟูพ้ืนท่ีวิกฤต 
  7.1.2 แนวทางและมาตรการในการดาํเนนิงาน 
   1) สงเสริมงานศึกษาวิจัยใหสอดคลองกับแนว
ทางการสงเสริมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ อยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหไดองคความรูใหม เชน  
   - การเพ่ิมศักยภาพการขยายพันธุหญาแฝกดวยวิธี
เพาะเมล็ด  
   - การเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหญาแฝกในระยะท่ี
เหมาะสม 
   - ระยะของการตัดแตงใบ 

 - การศึกษา วิจัยในลักษณะของการประยุกตและ
ตอยอดซ่ึงเปนการศึกษาดําเนินงานในพ้ืนท่ีจริง และใหเกษตรกรมี
สวนรวมในการศึกษา ไดแก ระบบการปลูกหญาแฝกรวมกับไมยืน
ตนเพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของดินและดินถลม 

 - การศึกษาโครงการใหญเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา
ในพ้ืนท่ีเฉพาะ (Area base) 
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 - การศึกษาทางอนุกรมวิธานและวิวัฒนาการสายพันธุ
โดยมีการเปรียบเทียบหญ าแฝกกับหญ าพันธุอื่น Taxonomic 
revision and phylogenetic study (Vetiver & Chrysopogon)  

 - การศึกษา วิจัยเก่ียวกับใชหญาแฝกในการแกไข
ปญหาส่ิงแวดลอมดานตางๆ ตลอดจนการศึกษา วิจัย ประสิทธิภาพ
หญาแฝกกับ Carbon deposit และ Carbon credit เปนตน  
   - การศึกษา วิ จัยประสิทธิภาพหญ าแฝกในดาน
เศรษฐกิจและสังคม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และการพัฒนาพันธุหญาแฝก     
   - การปรับปรุงและพัฒนาพันธุหญาแฝกเพ่ือการจด
สิทธิบัตร  
   - การวิจัยพันธุหญาแฝกใหมๆ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีตางๆ 

   2) นําผลงานวิจัยท่ีสัมฤทธ์ิผล สงเสริมและขยายผล
ไปยังกลุมเปาหมายตางๆ ใหแพรหลายมากย่ิงข้ึน 

 3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ดําเนินงาน
ศึกษา ทดลอง วิจัย เก่ียวกับการพัฒนาและณรงคการใชหญาแฝก
ในดานตางๆ ดังนี้ 
   - เพ่ิมมาตรการกํากับ ตรวจสอบการดําเนินงานศึกษา 
วิจัยของหนวยงานใหชัดเจน มีระเบียบแบบแผนในทิศทางเดียวกัน
มากย่ิงข้ึน 
   - พัฒนาระบบฐานขอมูลงานศึกษา วิจัยในทุกระดับ
และการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลาง
ระดับนโยบาย และระดับพ้ืนท่ีในสวนทองถ่ิน 
   - พัฒนาระบบการจําแนก การจัดเก็บพันธุ และ
แหลงพันธุหญาแฝกจากทุกภูมิภาครวมท้ังการคุมครองพันธุหญา
แฝก   
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   - การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษา วิจัย 

  7.2 ดานการจัดการองคความรู 
  7.2.1 วัตถุประสงค 
                    เพ่ือพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ถายทอดความรูการใชเทคโนโลยีหญาแฝก  
  7.2.2 แนวทางและมาตรการในการดําเนินงาน 

 1) จัดทําและพัฒนาหลักสูตรเสริมการเรียนการ
สอนการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนท่ี
สถาบันการศึกษา โดยเนนครูผูสอนใหมีความเขาใจในกิจกรรม
เสริมหลักสูตรท่ี เหมาะสมกับกลุม เปาหมาย เพ่ือให เห็น ถึง
ความสําคัญและสนใจท่ีจะเรียนรู เกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู 
   2) สงเสริมการจัดการองคความรูของหนวยงาน
อยางเปนระบบ เชน มีศูนยเรียนรูในแตละจังหวัด โดยนําองค
ความรูท่ีมีอยู และองคความรูใหมมาพัฒนาตอยอดใหเกิดความ
สมบูรณ กอนนําสูกระบวนการเผยแพรประชาสัมพันธ  
   3)  ข ย า ย ผ ล อ ง ค ค ว า ม รู สู ห น ว ย ง า น
ภาคอุตสาหกรรมใหมีความรูดานการใชประโยชนหญาแฝกใน
การฟนฟูคุณภาพส่ิงแวดลอม อาทิ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมสงเสริม
คุณภาพส่ิงแวดลอม 
   4) สงเสริมการเชื่อมโยงเครือขายภาคเอกชนและ
หมอดินอาสา เพ่ือเปนแกนนําในการถายทอดองคความรูในการ
ขยายผลสูผูปฏิบัติงานหญาแฝกระดับชุมชนและทองถ่ิน 
   5) จัดให มีการสัมมนาแลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณการปฏิบัติงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกท้ัง
ดานวิชาการและการจัดองคความรูในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติตามความเหมาะสม  
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 6) วิ เคราะห และสั งเคราะห องค ความรู ระบบ
เทคโนโลยีหญาแฝกใหสอดคลอง      กับสภาพภูมิสังคมในทองถ่ิน 
ควบคูกับการศึกษา วิจัยพ้ืนบาน อันนําไปสูการจัดระบบการศึกษา 
วิจัยในเชิงลึก 
   7) จัดทําส่ือสําหรับการถายทอดองคความรูและ
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายท้ังในระดับ เจาหนาท่ีรัฐ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา         และ
รณรงคสงเสริมใหกลุมเปาหมายดังกลาวมีบทบาทในการผลิตส่ือ
อยางสรางสรรค 

7.3 ดานการสงเสริมและประชาสัมพันธ 
  7.3.1 วตัถปุระสงค 
      1) สงเสริมสนับสนุนการปลูกหญาแฝกเพ่ือการ
อนุรักษดินและน้ําใหกวางขวางและแพรหลายมากย่ิงข้ึนอยางเปน
ระบบ 
      2) สงเสริมสนับสนุนการสรางความรู ความเขาใจ 
และสรางจิต สํานึกในเชิ งรุกใหก ลุม เป าหมายตระหนักถึง
ความสําคัญของการใชประโยชนจากหญาแฝก 
      3) พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
เผยแพรประชาสัมพันธเก่ียวกับหญาแฝก และการใชประโยชน
จากหญาแฝกใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

7.3.2 แนวทาง/มาตรการในการดําเนินงาน  
 � ดานการสงเสริม 

   1) จัดทําแผนบูรณาการปลูกหญาแฝก โดยการมีสวน
รวมของกลุมภาคีเครือขายผูปฏิบัติงานหญาแฝกทุกภาคสวนท้ังใน
ระยะส้ัน และหรือระยะกลาง (ประจําป / 5 ป) 
   2) จัดลําดับความสําคัญและความจําเปนเรงดวนใน
การใชหญาแฝกโดยจําแนกพ้ืนท่ีเปาหมายเปนหลัก พรอมท้ัง
สงเสริมใหมีการรณรงค เผยแพรการปลูกหญาแฝกในวันสําคัญ
ตางๆ  
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   3) สงเสริมการใชหญาแฝกในพ้ืนท่ีเปดใหมท่ีมี
ความลาดชันสูงเปนเคร่ืองมือลดผลกระทบจากภัยพิบัติ อาทิ ดิน
โคลนถลม น้ําปาไหลหลาก หรือพ้ืนท่ีโครงการกอสรางขนาดใหญ 
(area approach) 
   4) สงเสริมใหหนวยงานท่ีมีความพรอมในการผลิต
กลาหญาแฝกรวมสนับสนุนการปฏิบัติใหเขาถึงกลุมเปาหมายได
รวดเร็วย่ิงข้ึน และเสริมสรางบทบาทขององคกรภาคประชาชน 
เครือขายผูปฏิบัติงานหญาแฝกระดับทองถ่ินมีสวนรวมในการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกทุกข้ันตอน 
   5) จัดกิจกรรมเสริมสรางและสนับสนุนการใช
ประโยชนหญาแฝกในงานหัตถกรรมใหแกเกษตรกร และกลุม
ผูสนใจท่ัวไป  

 6) สนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยเรียนรูหญาแฝกใน
ระดับภาค และระดับทองถ่ินท้ังในเขตพ้ืนท่ีหนวยงานราชการ 
เอกชน สถาบันการศึกษา วัด และชุมชน 
    7) กําหนดยุทธศาสตรการใชประโยชนหญาแฝก
ท้ังในและนอกพ้ืนท่ีทําการเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ีเปาหมายในสวน
ของภาครัฐ เอกชน ก่ึงเอกชน และพ้ืนท่ีอื่นๆ ตามความจําเปน
เรงดวนทันกับสถานการณ เพ่ือสรางตนแบบการพัฒนาท่ีมีความ
หลากหลาย 
   � ดานการประชาสัมพันธ 
   1 ) พั ฒ น าร ะบ บ เท ค โ น โล ยี ส าร ส น เท ศ ม า
ประยุกตใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรณรงคการสงเสริมการ
ปลูกหญาแฝก และพัฒนาเว็บไซดใหทันสมัยใหทุกกลุมสามารถ
เขาใชประโยชนได  เพ่ือการประชาสัมพันธ รวมถึงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการให
บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 
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   2) จัดทําส่ือเผยแพรประชาสัมพันธเพ่ือสรางความรู 
ความเขาใจ สรางจิตสํานึกและกระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายระดับตางๆ 
   3) ประชาสัมพันธการใชเทคโนโลยีหญาแฝกเพ่ือ
การอนุรักษดินและน้ําผานส่ือท่ีมีอยูอยางตอเนื่องและจริงจัง  
 
8. ระยะเวลาดําเนินงาน  
  ระยะเวลาการดําเนินงาน รวม 5 ป (พ.ศ.2555 - 2559) 
 
9. องคกรบรหิารงาน 

ประกอบดวย 

  9.1 ระดับนโยบาย ไดแก “คณะกรรมการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝก               อันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
แตงตั้งโดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มี
หนาท่ีในการกําหนดนโยบายและกรอบแนวทางการดําเนินงาน 
พิจารณาใหความเห็นชอบกับแผนงานและแนวทางดําเนินงาน 
อํานวยการ กํากับ ดูแล ใหคําแนะนําปฏิบัติ รวมท้ังแกไขปญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ฯ 
  9.2 ระดับปฏิบัติ ประกอบดวย 
  9.2.1 คณ ะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตาม
ประเมินผลแตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหนาท่ีพิจารณากล่ันกรอง 
ใหความเห็น เสนอแนะแนวทางการดําเนินงานดานวิชาการ 
วางแผนและจัดทําแผนแมบท ประสานการปฏิบัติงานโครงการฯ 
ใหเปนไปตามแนวพระราชดําริ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานดานสงเสริม
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และเผยแพรประชาสัมพันธการพัฒนาและรณรงคการใชหญา
แฝกฯ 
  9.2.2 คณ ะอนุกรรมการดานสงเสริมและเผยแพร
ประชาสัมพันธ แตงตั้งโดยคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญ าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีหนาท่ีพิจารณา
แนวทางสงเสริม ขยายผลและเผยแพรประชาสัมพันธโครงการฯ 
ภายใตกรอบแผนแมบทฯ สนับสนุนการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกฯ ติดตามผลการดําเนินงานสงเสริมขยายผลและเผยแพร
ประชาสัมพันธ และกํากับดูแลการเผยแพรประชาสัมพันธการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ 
  9.2.3 ศูนยประสานงานเครือขายหญาแฝกในระดับ
จังหวัด  และชุมชนมีหน าท่ีในการประสาน บริหารจัดการ
ทรัพยากรดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก ภายใต
กรอบแผนแมบทฯ   
  9.2.4 หนวยปฏิบัติ ไดแก หนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน อาทิ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมวิชาการ
เกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและ
พันธุพืช กรมปาไม กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว 
สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมสงเสริม
อุตสาห กรรม  กองทั พ บก ห น วย บั ญ ช าการท ห ารพั ฒ น า 
กองบัญ ชาการตํารวจตระเวนชายแดน สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการมหาชน) โครงการพัฒนา
ดอยตุง(พ้ืน ท่ีทรงงาน) โครงการหลวง บริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) รวมท้ังหนวยงานท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีเปาหมายใน
ภาคอุตสาหกรรม ไดแก สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม และกรมควบคุม
มลพิษ โดยมี สํานักงาน กปร. ทําหนาท่ี “เลขานุการคณะกรรมการ
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พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
เปนแกนกลางในการดําเนินงาน อํานวยการ ประสานงาน สงเสริม 
สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกฯ  
 
10. การแปลงแผนไปสูภาคปฏิบัติ 
 10.1 การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
  หนวยงานตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ.2555-2559) และแผนปฏิบัติ
การประจําปท่ีแสดงถึงแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงาน 
2 กลุม ไดแก  กลุมท่ี  1 โครงการ/กิจกรรมตอเนื่อง กลุมท่ี  2 
โครงการใหม 
 10.2 แหลงท่ีมาของคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก  
  1) งบประมาณปกติประจําปของหนวยงานตางๆ 
  2) งบประมาณ กปร. 
  3) งบประมาณตามนโยบายพิเศษตางๆ ของรัฐบาล 
  4) งบประมาณองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  5) งบประมาณภาคเอกชน เชน งบประมาณจากธุรกิจ
เอกชน มูลนิธิ ฯลฯ 
  6) งบประมาณความชวยเหลือจากตางประเทศ  

 

 
 10.3 การติดตามประเมินผล 
  10.3.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานดาน
วิชาการ โดย คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล
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การดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีสํานักงาน กปร. เปนแกนกลาง
ดําเนินงาน 
  10.3.2 การติดตามผลการดําเนินงานสงเสริม ขยายผล
และเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีกรม
พัฒนาท่ีดิน เปนแกนกลางการดําเนินงาน  

10.3.3 จัดทําตัวชี้วัดผลการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกในภาพรวมเพ่ือประเมินความกาวหนา และผลสําเร็จการ
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายแผนแมบทฯ โดยการมี
สวนรวมจากหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

10.3.4 การประเมินผลการดําเนินงาน มีสํานักงาน กปร. 
เปนหนวยงานท่ี รับผิดชอบในการดําเนินงาน รวบรวมและ
ประเมินผลการดําเนินงานท้ังดานวิชาการและดานสงเสริม 

                
 


