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  โทรศัพท์ ๐ ๒๙๓๑ ๗๐๙๕-๖ โทรส�ร ๐ ๒๕๓๙ ๙๙๐๙



คำ�นำ�

 ก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กรธรรมช�ติมีคว�มสำ�คัญอย่�งยิ่ง โดยเฉพ�ะทรัพย�กรดิน ซึ่งมีคว�มสัมพันธ์อย่�งเป็น

ห่วงโซ่กับก�รดำ�เนินชีวิตของมนุษย์ ท้ังในบริบทของภ�คก�รเกษตร ส่ิงแวดล้อม อุตส�หกรรม และก�รเปล่ียนแปลงท�งธรรมช�ติ

ของโลก ซึ่งพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงให้คว�มสำ�คัญและทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ย�วไกล จึงได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ 

ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้นำ�หญ้�แฝก ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีคุณลักษณะพิเศษ มีร�กย�ว หย่ังลึกแผ่กระจ�ยเป็นต�ข่�ยลงไปในดินเสมือนเป็น

กำ�แพงธรรมช�ติท่ีมีชีวิตม�ใช้แก้ปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดินอย่�งต่อเน่ือง ทรงเน้นคว�มสำ�คัญของหญ้�แฝกในก�รอนุรักษ์ดิน

และนำ้�ครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นทั้งก�รศึกษ� วิจัย วิธีก�รปลูกเพื่อประโยชน์ในก�รป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน ซึ่งใน

ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญห�ภัยธรรมช�ติทั้งพ�ยุ นำ้�หล�ก และดินถล่ม ก�รปลูกหญ้�แฝกน่�จะเป็นวิธีก�รหนึ่งที่

จะช่วยบรรเท�คว�มรุนแรงของปัญห�ภัยธรรมช�ติได้  

 สำ�นักง�น กปร. ซึ่งเป็นแกนกล�งในก�รประส�นขับเคลื่อนดำ�เนินง�น และมีก�รบริห�รง�นในรูปของคณะกรรมก�ร

พัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยมีน�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี เป็นประธ�น มีหน�้ที่

รับผิดชอบด�้นนโยบ�ยร่วมกับหัวหน้�ส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐและเอกชนกว�่ ๓๐ หน่วยง�น และมีคณะอนุกรรมก�ร

พัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ รับผิดชอบด้�นวิช�ก�รว�งแผนและติดต�มประเมินผล ตลอดจนก�รส่งเสริมและประช�สัมพันธ์ 

โดยได้ดำ�เนินง�นภ�ยใต้แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - 

๒๕๕๔) 

 ปัจจุบัน สำ�นักง�น กปร. ได้จัดทำ�แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยมีก�รจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดมคว�มคิดเห็นกำ�หนดกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�นในป ี

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ มีผู้แทนจ�กหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังส่วนร�ชก�ร รัฐวิส�หกิจ เอกชน องค์กร ชุมชน กลุ่ม/เครือข่�ยเกษตรกร

เข้�ร่วมดำ�เนินง�น จ�กนั้นได้ประมวลคว�มคิดเห็นต่�งๆ เรียบเรียงประมวล (ร่�ง) แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้ 

หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อเสนอให้คณะทำ�ง�นว�งแผนแม่บทก�รพัฒน�และ

รณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ พิจ�รณ�กลั่นกรอง และนำ�เสนอให้คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้

หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริให้คว�มเห็นชอบต�มลำ�ดับ โดยแผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่อง

ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประกอบด้วยแนวท�งม�ตรก�รท่ีเน้นแนวพระร�ชดำ�ริก�รพัฒน�และรณรงค์

ก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้ โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีท่ีมีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยสูง พ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีคว�มเส่ียงภัย

จ�กดินถล่มและนำ้�ป่�ไหลหล�ก

 สำ�นักง�น กปร. ขอขอบคุณคณะเจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นในทุกภ�คส่วนที่ร่วมกันพิจ�รณ�จัดทำ�แผนแม่บทฯ      

ฉบับปัจจุบันให้แล้วเสร็จ และเชื่อมั่นว่�หน่วยง�นต�่งๆ ที่มีส่วนในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกจะส�ม�รถ

นำ�แผนแม่บทฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบชี้นำ�ในก�รว�งแผน ประส�นง�น อำ�นวยก�ร และบริห�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�งเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้นต่อไป 

    

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

(สำ�นักง�น กปร.)





ส�รบัญ 

   หน้�

บทสรุปผู้บริห�ร ก

หลักก�รและเหตุผล ๑

ผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห�อุปสรรคและแนวโน้มก�รพัฒน� ๓

วิสัยทัศน์  ๑๑

วัตถุประสงค์ ๑๑

กรอบแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร ๑๒

เป�้หม�ย ๑๒

แนวท�งและม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น ๑๓

ระยะเวล�ดำ�เนินง�น ๑๕

องค์กรบริห�รง�น ๑๕

ก�รแปลงแผนไปสู่ภ�คปฏิบัติ ๑๖

ภ�คผนวก

 - ประมวลพระร�ชดำ�ริก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 - คำ�สั่งคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ที่ ๖/๒๕๕๑

  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 - คำ�สั่งคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ที่ ๑/๒๕๕๔

  เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 - คำ�สั่งคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ที่ ๓/๒๕๕๔

  เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (เพิ่มเติม)

 - คำ�สั่งคณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รและติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์

  ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ที่ ๑/๒๕๕๔

  เรื่องแต่งตั้งคณะทำ�ง�นว�งแผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

  ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)





บทสรุปผู้บริห�ร

 แผนแม่บทโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ได้มีมติเห็นชอบในหลักก�รกรอบแนวท�งก�รจัดทำ�
แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับท่ี ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และพิจ�รณ�แต่งต้ัง
คณะทำ�ง�นว�งแผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ เม่ือวันท่ี ๑๕ กุมภ�พันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้แทนหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภ�ครัฐและเอกชนเพื่อพิจ�รณ�จัดทำ�ร่�งแผนแม่บทโครงก�รฯ 

 สำ�นักง�น กปร. ในฐ�นะหน่วยง�นหลักในก�รประส�นดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก ได้ดำ�เนินง�นจัดทำ� 
(ร่�ง) แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) โดยได้รวบรวมสังเคร�ะห์ผลที่ได้จ�กก�รระดมคว�มคิดของหน่วยง�น
ภ�ครัฐ ภ�คเอกชน รัฐวิส�หกิจ องค์กรชุมชน กลุ่มเครือข่�ยเกษตรกร ท่ีเข้�ร่วมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รฯ เม่ือวันท่ี ๘ เมษ�ยน ๒๕๕๔ 
และยกร่�งแผนแม่บทโครงก�รฯ เสนอคณะทำ�ง�นว�งแผนแม่บทฯ พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงห�คม ๒๕๕๔ 
พร้อมนำ�เสนอคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริพิจ�รณ�เห็นชอบรับรองแผน
แม่บทฉบับนี้ เมื่อวันที่ ๒๓ กันย�ยน ๒๕๕๔ โดยมีเนื้อห�ส�ระสรุปได้ ดังนี้

 ส่วนที่ ๑ : ทบทวนผลก�รดำ�เนินง�นปัญห� อุปสรรค ข้อจำ�กัดโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก      
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริท่ีผ่�นม�ต้ังแต่แผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๑ ถึง ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๔) ท่ีได้รวบรวมสังเคร�ะห์ผล
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ท่ีร่วมดำ�เนินง�นโครงก�รและผลก�รประชุมสัมมน�เชิงปฏิบัติก�รฯ ร่�งแผนแม่บท  
โครงก�รฯ ประกอบด้วย ด้�นก�รศึกษ� วิจัย ง�นด้�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ ง�นด้�นส่งเสริม ง�นด้�นก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ 
และง�นด้�นบริห�รจัดก�ร  

 ส่วนที่ ๒ : กรอบแนวท�งก�รดำ�เนินก�รในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ ซึ่งมีประเด็นปรับเปลี่ยน คือ 

   ๑. ยึดแนวพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวท่ีได้พระร�ชท�นไว้ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ – ปัจจุบัน 
โดยเฉพ�ะก�รปลูกหญ้�แฝกร่วมกับไม้ยืนต้นที่มีร�กแก้วในพื้นที่เสี่ยงภัยจ�กดินถล่มเพร�ะมีคว�มล�ดชันสูง 

   ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�และสร้�งเครือข่�ยก�รจัดก�รคว�มรู้ด้�นหญ้�แฝก โดย
เสริมสร้�งบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของภ�คีเครือข�่ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกในทุกภ�คส่วน เชื่อมโยงก�รปฏิบัติร่วมกับเจ้�หน้�ที่
องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บล ในก�รเผยแพร่ข้อมูลข�่วส�รเกี่ยวกับหญ�้แฝกอย่�งเป็นรูปธรรม

   ๓. ติดต�ม กำ�กับ ดูแลพื้นที่ปลูกหญ�้แฝกโดยชุมชน หน่วยง�นท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบอย่�งต่อเนื่อง 
รวมถึงเช่ือมโยงเครือข่�ยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดทำ�แผนพัฒน�ตำ�บลในลักษณะบูรณ�ก�รก�รบริห�รจัดก�รทรัพย�กร
ท้องถิ่น พร้อมทั้งเน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รองค์คว�มรู้หญ้�แฝก โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS) 
เป็นเครื่องมือในก�รติดต�มก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�อย่�งต่อเนื่อง

   ๔. เป้�หม�ยพ้ืนท่ีและประช�กร ได้กำ�หนดไว้ ๔ เป้�หม�ย คือ ๑) พ้ืนท่ีท่ีมีก�รชะล้�งพังทล�ยป�นกล�ง
และสูง พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีคว�มเส่ียงต่อดินถล่มและนำ�้ป่�ไหลหล�ก พ้ืนท่ีเขตพัฒน�ท่ีดิน ๒) เพ่ือก�รฟ้ืนฟูคุณภ�พ
ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม ๓) เพ่ือส่งเสริม ส�ธิต ฝึกอบรมก�รใช้ประโยชน์ และก�รขย�ยพันธ์ุ ๔) เพ่ือฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
ในเขตอุตส�หกรรม 

   ๕. แนวท�งและม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น กำ�หนดไว้ ๓ ด้�น ได้แก่ 

    ๑) ด้�นก�รศึกษ� วิจัย : วัตถุประสงค์เพื่อก�รศึกษ� วิจัยก�รนำ�หญ�้แฝกม�ใช้ประโยชน์ให้มี
คว�มถูกต้องครบถ้วน และพิจ�รณ�แนวท�งก�รนำ�ผลก�รศึกษ� วิจัยท่ีประสบผลสำ�เร็จแล้วไปขย�ยผลให้กว้�งขว�งม�กย่ิงข้ึน 
ตลอดจนศึกษ� วิจัยประสิทธิภ�พก�รใช้หญ้�แฝกในก�รฟื้นฟูพื้นที่วิกฤต โดยมีม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น ดังนี้ 

     ๑.๑) ส่งเสริมง�นศึกษ� วิจัยให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รส่งเสริมก�รพัฒน�และรณรงค์   
ก�รใช้หญ้�แฝกฯ อย่�งมีประสิทธิภ�พเพ่ือให้ได้องค์คว�มรู้ใหม่ ได้แก่ ก�รศึกษ� วิจัยในลักษณะของก�รประยุกต์และต่อยอดซึ่ง
เป็นก�รศึกษ�ดำ�เนินง�นในพื้นที่จริง และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในก�รศึกษ� ก�รศึกษ�โครงก�รใหญ่เพื่อก�รอนุรักษ์ดินและ
นำ้�ในพื้นที่เฉพ�ะ ก�รศึกษ� วิจัยเกี่ยวกับใช้หญ้�แฝกในก�รแก้ไขปัญห�สิ่งแวดล้อมด้�นต่�งๆ เป็นต้น 

ก



     ๑.๒) นำ�ผลง�นวิจัยท่ีสัมฤทธ์ิผล ส่งเสริมและขย�ยผลไปยังกลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ ให้แพร่หล�ยม�กย่ิงข้ึน

     ๑.๓) เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รง�นศึกษ� ทดลอง วิจัย ได้แก่ เพิ่มม�ตรก�รกำ�กับ 
ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยให้ชัดเจน พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลง�นศึกษ� วิจัยและนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้ 

    ๒) ด้�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ : วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒน�ปรับปรุงประสิทธิภ�พกระบวนก�รถ่�ยทอด
เทคโนโลยีหญ้�แฝก โดยมีม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น ดังนี้ 

     ๒.๑) จัดทำ�และพัฒน�หลักสูตรเสริมก�รเรียนก�รสอนก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพ่ือก�รอนุรักษ์ดิน
และนำ้�ในพื้นที่สถ�บันก�รศึกษ�

     ๒.๒) ส่งเสริมก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ของหน่วยง�นอย่�งเป็นระบบ เช่น มีศูนย์เรียนรู้ในแต่ละจังหวัด

     ๒.๓) ขย�ยผลองค์คว�มรู้สู่หน่วยง�นภ�คอุตส�หกรรมให้มีคว�มรู้ด้�นก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกใน
ก�รฟ้ืนฟูคุณภ�พส่ิงแวดล้อม เช่น สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงง�นอุตส�หกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริม
คุณภ�พสิ่งแวดล้อม

     ๒.๔) ส่งเสริมก�รเช่ือมโยงเครือข่�ยภ�คเอกชนและหมอดินอ�ส� เพ่ือเป็นแกนนำ�ในก�รถ่�ยทอด
องค์คว�มรู้

     ๒.๕) จัดทำ�องค์คว�มรู้ให้สอดคล้องกับสภ�พภูมิสังคมและกลุ่มเป้�หม�ยควบคู่กับก�รศึกษ� 
วิจัยพื้นบ้�น 

    ๓) ด้�นก�รส่งเสริมและประช�สัมพันธ์ : วัตถุประสงค์เพ่ือสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจและพัฒน�ปรับปรุง
ประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับหญ�้แฝก และก�รใช้ประโยชน์จ�กหญ้�แฝกอย่�งมีประสิทธิผล 
โดยมุ่งเน้นเป็น ๒ ด�้น คือ 

     ๓.๑) ด้�นก�รส่งเสริม ได้แก่ จัดทำ�แผนบูรณ�ก�รก�รปลูกหญ้�แฝกโดยก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มภ�คี
เครือข่�ย ส่งเสริมก�รใช้หญ้�แฝกในพ้ืนท่ีเปิดใหม่ ส่งเสริมหน่วยง�นท่ีมีคว�มพร้อมในก�รผลิตกล้�หญ้�แฝก ร่วมสนับสนุนก�รปฏิบัติ
ให้เข�้ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้รวดเร็ว 

     ๓.๒) ด้�นประช�สัมพันธ์ ได้แก่ พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พ
ในก�รส่งเสริมก�รปลูกหญ้�แฝก พัฒน�เว็บไซด์ให้ทุกกลุ่มส�ม�รถสืบค้นใช้ง�นได้ จัดทำ�สื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ สร้�ง
คว�มรู้ คว�มเข้�ใจ 

   ๖. องค์กรก�รบริห�ร ประกอบด้วย ระดับนโยบ�ย ได้แก่ คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ และระดับปฏิบัติ ได้แก่ คณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รและติดต�มประเมินผล และคณะอนุกรรมก�ร
ด้�นส่งเสริมและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ ศูนย์ประส�นง�นเครือข่�ยหญ้�แฝกในระดับจังหวัด สำ�หรับหน่วยปฏิบัติได้เพ่ิมเติมหน่วยง�น
ภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ เอกชน ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงก�รท่ีจะสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นสนองพระร�ชดำ�ริไปยังเป้�หม�ยพ้ืนท่ีในเขต
อุตส�หกรรม ได้แก่ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงง�นอุตส�หกรรม กรมส่งเสริมคุณภ�พส่ิงแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ 

   ๗. ก�รแปลงแผนไปสู่ภ�คปฏิบัติ ประกอบด้วย ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร ระยะ ๕ ปี คือ ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
และก�รติดต�มประเมินผล โดยติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รด้�นวิช�ก�ร และด้�นส่งเสริมขย�ยผล และจัดทำ�ตัวช้ีวัดผลก�รพัฒน�
และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริในภ�พรวม

   ทั้งนี้ คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ได้เห็นชอบรับรอง
แผนแม่บทฉบับนี้แล้ว เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในก�รว�งแผนปฏิบัติก�รและแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้
หญ้�แฝกในระยะปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ ต่อไป 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�น
โครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

(สำ�นักง�น กปร.)
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕

(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๑. หลักก�รและเหตุผล
 ตลอดระยะเวล� ๒๐ ปี นับแต่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับก�รพัฒน�และรณรงค์
ก�รใช้หญ้�แฝกครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุน�ยน พ.ศ. ๒๕๓๔ เพื่อแก้ไขปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน และก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� 
อันเป็นก�รใช้เทคโนโลยีที่ประหยัด เรียบง่�ย และ มีผลสัมฤทธิ์สูง ซึ่งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�ร
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) ได้รวบรวมพระร�ชดำ�ริที่แสดงให้เห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รใช้หญ้�แฝกต�มแนว
พระร�ชดำ�ริที่พระร�ชท�นไว้ในโอก�สต่�งๆ กว่� ๓๐ ครั้ง กล่�วโดยสรุปดังนี้  

๑.๑ ด้�นก�รศึกษ� ทดลอง

 ให้ศึกษ� ทดลองก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อป้องกันก�รพังทล�ยของดิน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�และพื้นที่อื่นๆ ที่
เหม�ะสม โดยเฉพ�ะศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ และศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�เข�หินซ้อนอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยก�รทดลองปลูกให้ศึกษ�ในพื้นที่ ๒ ลักษณะ ได้แก่ 

 พื้นที่ภูเข� ให้ปลูกต�มแนวขว�งของคว�มล�ดชันและในร่องนำ้�ของภูเข�เพื่อป้องกันก�รพังทล�ยของหน�้ดินและช่วย
เก็บคว�มชื้นในดิน 

 พื้นที่ร�บ ให้ปลูกโดยรอบแปลง/ปลูกในแปลง แปลงละ ๑ – ๒ แนว/แปลง พืชไร่ให้ปลูกต�มร่องสลับกับพืชไร่

 ทั้งนี้ควรเก็บข้อมูลก�รศึกษ� ทดลองท�งด้�นก�รเจริญเติบโตของลำ�ต้นและร�ก คว�มส�ม�รถในก�รอนุรักษ์
คว�มสมบูรณ์ของดิน และก�รเก็บคว�มชื้นในดิน และเรื่องพันธุ์หญ้�ต่�งๆ ด้วย ตลอดจนให้ศึกษ� ทดลองประสิทธิภ�พ
ของหญ้�แฝกว่�จะทนเค็มได้ระดับใด 

๑.๒ ด้�นก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�

 ให้ใช้หญ้�แฝกในก�รพัฒน�ปรับปรุงดิน ฟ้ืนฟูดินให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ และแก้ไขปัญห�ดินเส่ือมโทรม ก�รดำ�เนินง�น
ขย�ยพันธ์ุจะช่วยให้ส�ม�รถผลิตกล้�หญ้�แฝกได้อย่�งเพียงพอต�มคว�มต้องก�ร และท่ีสำ�คัญต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของหญ้�แฝก
ในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�เป็นหลักสำ�คัญ และเร่งรัดก�รดำ�เนินง�นปลูกหญ้�แฝกเพื่อป้องกันรักษ�ดินและนำ้�อย่�งถูกต้องต�ม
หลักวิช�ก�รเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยอย่�งเร่งด่วน รวมทั้งควรปลูกหญ้�แฝกก่อนก�รปลูกไม้ยืนต้น หรือปลูกร่วมกับแปลงปลูก
ไม้ยืนต้น โดยเฉพ�ะในบริเวณบนภูเข�หรือไหล่เข�จะช่วยป้องกันก�รชะล้�งหน้�ดิน 

๑.๓ ด้�นป้องกันไฟป่� 

 ก�รปลูกหญ�้แฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟ เป็นประโยชน์ที่สำ�คัญอีกประก�รหนึ่งของหญ�้แฝกซึ่งจะช่วยลดคว�มเสียห�ย
จ�กไฟป�่ ไม่ว่�จะเป็นแปลงปลูกไม้ยืนต้น ป่�ปลูก หรือป่�ธรรมช�ติ และให้มีก�รส�ธิตก�รใช้แถบหญ้�แฝกในก�รป้องกันไฟป�่
ทั้งในพื้นที่ป่�ไม้ และป่�หญ้�ค�

๑.๔ ด้�นก�รขย�ยพันธุ์ 

 ให้หน่วยง�นและหน่วยร�ชก�รที่มีศักยภ�พในก�รขย�ยพันธุ์ให้คว�มร่วมมือกับกรมพัฒน�ที่ดินในก�รผลิตกล้�หญ้�แฝก
ที่มีคุณภ�พแจกจ่�ยกลุ่มเป้�หม�ยที่ต้องก�รให้เพียงพอ และห�กดำ�เนินง�นขย�ยพันธุ์โดยวิธีก�รเพ�ะเลี้ยงเนื้อเยื่อ จะต้องหมั่น
หมุนเวียนกลับม�เร่ิมจ�กต้นแม่พันธ์ุ เพร�ะห�กมีก�รขย�ยพันธ์ุหล�ยช่วงต่อเน่ืองกันม�กเกินไปจะทำ�ให้กล้�หญ้�แฝกอ่อนแอได้ 
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๑.๕ ด้�นก�รคุ้มครองพันธุ์

 ให้ร่วมมือดำ�เนินง�นเกี่ยวกับก�รคุ้มครองพันธุ์พืช ส�ยพันธุ์ และพัฒน�พันธุ์หญ้�แฝกจ�กทุกภูมิภ�คของประเทศไม่ว่�

จะเป็นชนิดที่นำ�ม�ใช้แล้วเกิดประโยชน์หรือเกิดผลเสียห�ยก็ต�ม 

๑.๖ ด้�นวิธีก�รปลูก 

 ควรปลูกหญ�้แฝกก่อนหรือพร้อมกับก�รปลูกป่�โดยเฉพ�ะก�รปลูกหญ้�แฝกในที่ล�ดชัน ต้องปลูกให้ถูกวิธี คือ 

ขว�งคว�มล�ดชัน นอกจ�กน้ี ก�รปลูกหญ้�แฝกควรทำ�ก่อนฤดูฝนหรือช่วงฤดูฝนเพ่ือให้เจริญเติบโตทันในช่วงฤดูฝน และต้องมีก�ร

บำ�รุงรักษ� โดยมีก�รตัดใบเพ่ือให้หญ้�แฝกมีคว�มสูงจ�กระดับผิวดินในระดับท่ีเหม�ะสม เพ่ือให้โคนหญ้�แฝกส�ม�รถทำ�หน้�ท่ี

รักษ�ดินได้ตลอดไป 

๑.๗ ด้�นก�รส่งเสริมขย�ยผล

 ควรพิจ�รณ�ให้ก�รสนับสนุนงบประม�ณก�รผลิตหญ้�แฝกให้เพียงพอ และมีก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกทั้งบนที่สูง 

และพ้ืนท่ีตอนล่�งท่ีมีปัญห�เส่ือมโทรม เช่น พ้ืนท่ีดินด�น พ้ืนท่ีดินเปร้ียว ในบริเวณป่�พรุ น�กุ้งร้�ง และก�รเพ�ะเล้ียงสัตว์นำ�้ช�ยฝ่ัง 

รวมท้ังก�รพัฒน�พ้ืนท่ีป่�ช�ยเลน ตลอดจนสร้�งคว�มเข้�ใจอย่�งถูกต้อง และชัดเจนให้เกษตรกรได้เห็นประโยชน์ของก�รปลูกหญ้�แฝก

แล้วดินดีขึ้นอย่�งไร เช่น คว�มอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจ�กดินดำ�หน้�แถบหญ�้แฝก 

 ท้ังน้ี เม่ือวันท่ี ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๔ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีพระร�ชดำ�ริ กับน�ยสุเมธ ตันติเวชกุล เลข�ธิก�ร

มูลนิธิชัยพัฒน� ในฐ�นะประธ�นกรรมก�รกิตติมศักด์ิสถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ�้และก�รเกษตร พร้อมด้วยคณะกรรมก�รกิจก�ร

กระจ�ยเสียงกิจก�รโทรทัศน์ และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กทช.) เจ้�หน้�ท่ีและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระพ่ีน�งเธอ

เจ้�ฟ้�กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ช้ัน ๑๔ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ โรงพย�บ�ลศิริร�ช เก่ียวกับสถ�นก�รณ์

ดินถล่มในหล�ยพื้นที่ทั่วประเทศ สรุปคว�มว่� “…จ�กก�รเพิ่มขึ้นของจำ�นวนประช�กร คว�มต้องก�รในก�รขย�ยพื้นที่

เพ�ะปลูกมีม�กขึ้น แต่ที่ดินในพื้นที่ร�บก็มีเจ�้ของหมดห�กเข้�ไปเพ�ะปลูกใช้ประโยชน์ก็เป็นก�รบุกรุกผิดกฎหม�ย ยิ่งขับไล ่

ก็ยิ่งรุกขึ้นไปบนเข�เข้�ไปในป่�ม�ก จึงเห็นพื้นที่ปลูกย�ง ปลูกป�ล์ม ปลูกไม้โตเร็วต�่งๆ เพิ่มม�กขึ้น ทั้งภ�คอีส�น ภ�คเหนือ 

พื้นที่ดินถล่มก็เพิ่มขึ้นต�มม� ดินถล่มสร้�งคว�มเสียห�ยอย�่งม�กกว่�จะฟื้นหน้�ดินม�ใช้เพ�ะปลูกอีกก็ใช้เวล�หล�ยปี 

ดังน้ัน ในกรณีท่ัวๆ ไปให้ใช้คว�มระมัดระวังในก�รดำ�เนินง�นเพร�ะแม้กระท่ังหญ้�แฝกซ่ึงต�มหลักจะป้องกันดินพังทล�ย ก็อ�จ

เป็นตัวก�รให้ดินถล่มได้ เพร�ะร�กเจ�ะลึกทำ�ให้ดินแตกแยก และนำ�นำ้�ลงไปอ�จเป็นเหตุให้ดินพังทล�ย ตลอดจนก�รปลูก 

ไม้โตเร็วซ่ึงส่วนม�กไม่มีร�กแก้ว ก็จะไม่ยึดดินไว้ได้ ฉะน้ัน ควรศึกษ�อย่�งรอบคอบว่�โครงสร้�งดินลักษณะใด ควรจะดำ�เนินก�ร

อย่�งไร ปลูกพืชชนิดไหน ปลูกอย่�งไร ให้มีร�กแก้วลึก สลับกับแฝกหรือพืชอื่นที่เหม�ะสมต�มสภ�พ…”๑ 

 จ�กแนวพระร�ชดำ�ริหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยระยะแรกมีหน่วยง�นที่ได้ศึกษ�ดำ�เนินง�นประกอบด้วย กรมพัฒน�ที่ดิน กรมวิช�ก�รเกษตร 

กรมป่�ไม้ โครงก�รพัฒน�ดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงง�น) อันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ องค์ก�รสวนพฤกษศ�สตร์ และสำ�นักง�น กปร. 

ปัจจุบันมีหน่วยง�นม�กกว่� ๕๐ หน่วยง�น ร่วมดำ�เนินง�น สนองพระร�ชดำ�ริก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก ส่งผล

ให้ก�รดำ�เนินง�นก้�วหน้�ม�กข้ึนต�มลำ�ดับ โดยใช้แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

เป็นเครื่องมือในก�รบริห�รดำ�เนินง�น ทั้งนี้ จ�กก�รประมวลแผนแม่บทฯ ที่ผ�่นม�พบว�่ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๑    

(พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๓๗) ได้มุ่งเน้นดำ�เนินง�นเก่ียวกับก�รศึกษ� ทดลอง วิจัยในลักษณะของง�นวิจัยพ้ืนฐ�น และง�นวิจัยประยุกต์ 

ส่วนแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒) เน้นง�นศึกษ� วิจัยต�มแนวพระร�ชดำ�ริต่อเน่ืองจ�กแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๑ 

ควบคู่กับก�รสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจแก่กลุ่มเป้�หม�ย แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙) เน้นก�รส่งเสริมและ

ขย�ยผลก�รใช้หญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ก�รฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติ และสิ่งแวดล้อม ภ�ยใต้ก�รสนับสนุนและ

มีส่วนร่วมของหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐ และเอกชน รวมทั้งประช�ชนและเกษตรกรในพื้นที่ และในแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 
๑สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร : “สรุปพระร�ชดำ�ริในโอก�สที่พระร�ชท�นพระบรมร�ชวโรก�สให้คณะบุคคลเข้�เฝ้�ฯ” เอกส�รประกอบหนังสือร�ชก�ร, ๒๕๕๔ 

(อัดสำ�เน�)
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) เน้นก�รนำ�องค์คว�มรู้และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องม�ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องและเหม�ะสมแก่ก�รใช้หญ้�แฝก
เป็นเครื่องมือในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� 

 อย่�งไรก็ดี ยังมีภ�รกิจที่จะต้องดำ�เนินก�รสนองพระร�ชดำ�ริอย่�งต่อเนื่อง แต่เนื่องจ�กแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ ซึ่งใช้
เป็นกรอบแนวท�งขับเคลื่อนดำ�เนินง�นกำ�ลังจะสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้ สำ�นักง�น กปร. ในฐ�นะหน่วยง�นหลักในก�รประส�น
ดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จัดทำ�
แผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ขึ้น เพื่อใช้
เป็นกรอบในก�รกำ�หนดทิศท�งก�รดำ�เนินง�นและติดต�มประเมินผลก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอย่�งเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภ�พในระยะต่อไป

๒. ผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห�อุปสรรคและแนวโน้มก�รพัฒน�
 จ�กก�รติดต�มผลก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกโดยเปรียบเทียบกับเป�้หม�ยหลักของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) และก�รประมวลผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รต�มแผนปฏิบัติก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริประจำ�ปี พบว�่ ผลก�รพัฒน�ส�ม�รถบรรลุเป�้หม�ยหลักของแผนฯ และสอดคล้องกับแนวนโยบ�ย
คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ส�ม�รถสรุปผลก�รดำ�เนินง�น ปัญห� อุปสรรค
และแนวโน้มก�รพัฒน� ดังนี้ 

๒.๑ ด้�นก�รศึกษ� วิจัย

  ๑) ผลการดำาเนินงาน

  ก�รศึกษ� วิจัยเกี่ยวกับหญ้�แฝกต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ได้ดำ�เนินง�นม�แล้ว 
รวม ๒๒๕ เรื่อง ดำ�เนินก�รแล้วเสร็จ จำ�นวน ๒๐๕ เรื่อง หรือร้อยละ ๙๑ ของก�รศึกษ�ทดลองทั้งหมด ครอบคลุมก�รศึกษ� 
วิจัย รวม ๙ ประเภท ได้แก่ ด�้นวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น (พันธุ์ ก�รเจริญเติบโต ก�รขย�ยพันธุ์) ด้�นก�รเขตกรรม ด้�นก�รปลูก
ร่วมกับพืชเกษตร ด้�นก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ด�้นสิ่งแวดล้อม ด้�นก�รใช้ประโยชน์ และด้�นก�รส่งเสริม๒ 

  ก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยเกี่ยวกับหญ้�แฝกต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ในระยะของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีหน่วยง�นดำ�เนินง�น จำ�นวน ๑๕ หน่วยง�น โดยใช้งบปกติ และงบ กปร. รวมผลก�รศึกษ� วิจัยทั้งสิ้น 
จำ�นวน ๕๘ เรื่อง๓ จำ�แนกประเภทก�รศึกษ� วิจัย ดังนี้ 

  ด้�นวิทย�ศ�สตร์พื้นฐ�น (พันธุ์ ๔ เรื่อง ก�รเจริญเติบโต ๖ เรื่อง ก�รขย�ยพันธุ์ ๒ เรื่อง) ด้�นก�รปลูก
ร่วมกับพืชเกษตร ๑๕ เรื่อง ด้�นก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ๙ เรื่อง ด้�นสิ่งแวดล้อม ๑๔ เรื่อง ด้�นก�รใช้ประโยชน์ ๖ เรื่อง และ
ด้�นก�รส่งเสริม ๒ เรื่อง 

  นอกจ�กนี้ คว�มก้�วหน้�ด้�นพื้นที่เป้�หม�ยก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัย ในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) พบว�่มีแนวโน้มก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยในพื้นที่จริงเพิ่มม�กขึ้น ร้อยละ ๘๑ โดยมีประเด็นสำ�คัญใน   
เรื่องต่�งๆ อ�ทิ บทบ�ทหญ้�แฝกและไฟป่�ต่อก�รพัฒน�ระบบนิเวศป�่ไม้ ก�รจัดทำ�ฐ�นข้อมูลลักษณะพันธุ์หญ้�แฝก และ
ก�รศึกษ�ศักยภ�พก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกจ�กมิติด้�นก�ยภ�พ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศ�สตร์และสังคม เป็นต้น 

  ๒) ปัญหาอุปสรรค

  จ�กก�รประมวลผลก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รว�งแผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๘ เมษ�ยน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ประชุมสถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์ พบว�่ 
ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รศึกษ� วิจัยส่วนใหญ่ดำ�เนินง�นแล้วเสร็จ ร้อยละ ๗๙ แต่ยังมีข้อจำ�กัดก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญ กล่�วคือ 

๒สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ : “ระเบียนง�นศึกษ� วิจัยก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�และรณรงค์

ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (พ.ศ. ๒๕๓๕ - ๒๕๕๔)”, ๒๕๕๔ (อัดสำ�เน�)
๓สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ : “สรุปผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ด้�นก�รศึกษ� วิจัย ในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)”, ๒๕๕๔ (อัดสำ�เน�)
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  - ก�รกำ�หนดหัวข้อและจุดมุ่งหม�ยของก�รศึกษ� วิจัยในเชิงเศรษฐศ�สตร์และสังคมที่ส่งผลต่อทัศนคติ
และก�รยอมรับของประช�ชนและเกษตรกรในพื้นที่เกี่ยวกับหญ้�แฝกมีอยู่จำ�กัด ทำ�ให้ก�รรับรู้และตระหนักถึงคว�มสำ�คัญของ
กลุ่มเป�้หม�ยในก�รนำ�หญ้�แฝกไปใช้เป็นเครื่องมือด้�นก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ไม่เพียงพอที่จะไปสนับสนุนก�รดำ�เนินง�น
ด�้นก�รส่งเสริมและขย�ยผลในพื้นที่ให้เกิดคว�มแพร่หล�ย 

  - ผลสำ�เร็จของง�นศึกษ� วิจัยส่วนใหญ่ยังไม่ส�ม�รถเข�้ถึงกลุ่มเป้�หม�ยในระดับพื้นที่ได้ดีเท�่ที่ควร เนื่องจ�ก
ก�รศึกษ� วิจัยนั้น เป็นก�รดำ�เนินง�นในห้องปฏิบัติก�รและแปลงส�ธิต ทดลอง ก�รขย�ยผลเชื่อมโยงก�รปฏิบัติในพื้นที่จริงมีอยู่
จำ�กัด

  - ก�รจัดทำ�สรุปผลก�รศึกษ� วิจัย ระเบียนวิจัยและระบบฐ�นข้อมูลหญ้�แฝก โดยส่วนใหญ่เป็นก�รนำ�เสนอ
เฉพ�ะในส่วนของง�นศึกษ� วิจัยท่ีได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณ กปร. แต่ก�รดำ�เนินง�นโดยใช้งบปกติของหน่วยง�นมีเพียง
บ�งส่วน เนื่องจ�กมีข้อจำ�กัดด้�นฐ�นข้อมูลจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง

  - ก�รร�ยง�นผลก�รศึกษ� วิจัยของแต่ละหน่วยง�นมีรูปแบบท่ีหล�กหล�ย โดยก�รสรุปผลก�รศึกษ� วิจัยส่วนใหญ่
เป็นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นทั่วไป ม�กกว�่ก�รร�ยง�นผลในเชิงวิช�ก�รที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รศึกษ� วิเคร�ะห์ข้อมูล
อย่�งมีระเบียบแบบแผน 

  ๓) แนวโน้มการพัฒนา

  ก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัย และปัญห�อุปสรรคท่ีผ่�นม�พบว่�ยังมีอีกหล�ยประเด็นท่ี ไม่ส�ม�รถบรรลุเป้�หม�ย
ของแผนแม่บทฯ และจำ�เป็นต้องเร่งรัดก�รดำ�เนินง�นอย่�งจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้น ในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�ร
ว�งแผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) แนวนโยบ�ยคณะกรรมก�รพัฒน�
และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ได้กำ�หนดกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยระยะต่อไป ดังนี้ 

   ๓.๑) แก้ไขปรับปรุงข้อจำ�กัดก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยดังกล�่วข้�งต้น ได้แก่ ก�รกำ�หนดกรอบและ
หลักเกณฑ์ก�รสนับสนุนงบประม�ณ กปร. ด้�นก�รศึกษ� วิจัย พร้อมกับเพิ่มม�ตรก�รกำ�กับ ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นศึกษ� 
วิจัยของหน่วยง�นให้ชัดเจน มีระเบียบแบบแผนในทิศท�งเดียวกันม�กยิ่งขึ้น รวมทั้งควรเพิ่มโอก�สดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัย   
ในพื้นที่เกษตรกรควบคู่กันด้วย

   ๓.๒) มุ่งเน้นสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รส่งเสริม และก�รใช้ประโยชน์
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวพระร�ชดำ�ริ แนวนโยบ�ยคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ และทันกับสถ�นก�รณ์
ปัจจุบันครอบคลุมก�รดำ�เนินง�นในมิติต�่งๆ อ�ทิ 

    - ด้�นก�รเพิ่มศักยภ�พของหญ้�แฝก ได้แก่ ก�รทนเค็ม ทนร่ม ก�รเพิ่มคว�มแข็งแรงทนท�น 
ในก�รปลูก ก�รขนส่ง ปรับปรุงฟื้นฟูดินเสื่อมโทรม ก�รขย�ยพันธุ์หญ้�แฝกด้วยวิธีก�รเพ�ะเมล็ด และก�รศึกษ�จุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ ก�รศึกษ�เปรียบเทียบโครโมโซมระหว่�งหญ้�แฝกกับหญ�้ชนิดอื่นๆ เป็นต้น 

    - ด�้นก�รใช้ประโยชน์ในก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อม เช่น ก�รบำ�บัดนำ้�เสีย ก�รลด
มลพิษในดิน ก�รเก็บกักค�ร์บอน เป็นต้น 

    - ด�้นก�รพัฒน�พันธุ์หญ้�แฝก 

    - ด�้นเศรษฐศ�สตร์ และสังคม 

๒.๒ ด้�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ 

  ๑) ผลการดำาเนินงาน

  ก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้หญ้�แฝก ในระยะของแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 
มีหน่วยง�นร่วมขับเคลื่อนดำ�เนินง�น เช่น กรมพัฒน�ที่ดิน กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธุ์พืช กองบัญช�ก�รตำ�รวจ
ตระเวนช�ยแดน กรมปศุสัตว์ สถ�บันก�รศึกษ� โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงง�น) สำ�นักง�น กปร. โดยใช้งบปกติ 
ประกอบด้วยกิจกรรมต�่งๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่ 
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  - ก�รรวบรวมและประมวลองค์คว�มรู้หญ้�แฝกที่มีอยู่จ�กหน่วยง�นทั้งภ�ครัฐและเอกชน ในประเทศ
และต่�งประเทศ ด้วยระบบโปรแกรมสำ�เร็จรูป ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับพระร�ชดำ�ริ และข้อมูลวิช�ก�ร ได้แก่ ลักษณะพันธ์ุ
หญ�้แฝก ก�รขย�ยพันธุ์ ก�รดูแลรักษ� ก�รปลูก และรูปแบบก�รปลูกที่เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่ โดยมีกรมพัฒน�ที่ดินเป็นแกน
ในก�รขับเคล่ือนดำ�เนินง�น ซ่ึงได้ดำ�เนินกิจกรรมอย่�งต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ และชุดคว�มรู้น้ีจะใช้เป็นฐ�นข้อมูลเพ่ือนำ�ไป
เรียบเรียงเป็นเอกส�ร คู่มือก�รปฏิบัติง�นหญ�้แฝก และเอกส�รวิช�ก�รต่�งๆ

  - ก�รจัดทำ�ส่ือเพ่ือก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้ด้�นหญ้�แฝก ในเชิงวิช�ก�รโดยมีกรมพัฒน�ท่ีดิน และสำ�นักง�น กปร. 
และหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องร่วมเรียบเรียง และปรับปรุงฐ�นข้อมูลเอกส�รด้�นวิช�ก�รทั้งฉบับภ�ษ�ไทย และภ�ษ�อังกฤษ อ�ทิ 
คู่มือก�รปฏิบัติง�นหญ้�แฝก เอกส�รวิช�ก�ร “Technical Bulletin” ซึ่งได้ดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่องเป็นประจำ�ทุกปี โดย
เอกส�รแต่ละเรื่องมีก�รจัดพิมพ์ปีละไม่น้อยกว่� ๑,๐๐๐ ฉบับ พร้อมนี้ในห้วงระยะเวล�ของแผนแม่บทดังกล�่ว ได้มีก�ร
ปรับปรุงหนังสือส�ระน่�รู้เรื่องหญ้�แฝกให้มีเนื้อห�ส�ระสอดรับกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน โดยดำ�เนินง�นจัดพิมพ์และเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้�หม�ยต่�งๆ จำ�นวน ๒,๐๐๐ ฉบับ 

  นอกจ�กน้ี หน่วยง�นได้มีกิจกรรมในก�รผลิตและเผยแพร่ชุดคว�มรู้เก่ียวกับหญ้�แฝกผ่�นส่ือวีดิทัศน์ในรูปของซีดี 
เพื่อเผยแพร่คว�มรู้เกี่ยวกับวิธีก�รปลูก พันธุ์และก�รขย�ยพันธุ์ ก�รดูแลรักษ� และก�รใช้ประโยชน์ต�มหลักวิช�ก�ร จำ�นวนปีละ 
๒,๐๐๐ แผ่น

  - ก�รจัดก�รประชุมวิช�ก�รเผยแพร่ผลง�นด�้นก�รศึกษ� วิจัยหญ�้แฝก และก�รฝึกอบรมเพื่อถ่�ยทอด
องค์คว�มรู้ก�รใช้ระบบเทคโนโลยีหญ้�แฝก สู่กลุ่มเป�้หม�ยระดับต่�งๆ โดยมีกรมพัฒน�ที่ดิน กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� 
และพันธุ์พืช กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงง�น) ร่วมขับเคลื่อนดำ�เนินง�น โดย
แต่ละหน่วยได้จัดก�รฝึกอบรมอย่�งน้อยปีละ ๑ คร้ัง ต่อเน่ืองเป็นประจำ�ทุกปี ให้แก่กลุ่มเป้�หม�ยระดับต่�งๆ อ�ทิ เจ้�หน้�ท่ีรัฐ 
เกษตรกร ประช�ชน นักเรียน ที่ผ�่นม�มีผู้ผ่�นหลักสูตรก�รฝึกอบรมกว่� ๖,๐๐๐ คน ในทุกภูมิภ�คทั่วประเทศ 

  - ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้สำ�หรับก�รเรียนก�รสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยมีกองบัญช�ก�รตำ�รวจ
ตระเวนช�ยแดน กรมปศุสัตว์ สถ�บันก�รศึกษ� ได้ร่วมขับเคลื่อนดำ�เนินง�นผ่�นกิจกรรมก�รจัดทำ�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร อ�ทิ ก�รศึกษ� ดูง�นในพื้นที่ของหน่วยง�น กลุ่ม ชุมชน เครือข่�ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกที่ประสบ
ผลสำ�เร็จ ทั้งนี้ สำ�หรับสถ�บันก�รศึกษ�ได้สอดแทรกเนื้อห�ส�ระก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกในหลักสูตรที่เป็นแกนกล�งของ
ระบบก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�น ในหัวข้อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ทรัพย�กรธรรมช�ติ โดยเขตก�รศึกษ�ในระดับพื้นที่ที่มีคว�มพร้อม
ก็ส�ม�รถนำ�หลักสูตรดังกล�่วไปประยุกต์จัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นต�มคว�มเหม�ะสม เช่น โรงเรียนบ�้นตะโกล่�ง อำ�เภอสวนผึ้ง 
จังหวัดร�ชบุรี ได้จัดทำ�หลักสูตรท้องถิ่นเกี่ยวกับก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเสร็จสิ้น และนำ�ไปส่งเสริมขย�ยผลยังพื้นที่โรงเรียน
เครือข่�ย รวม ๘ แห่ง พร้อมนี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมหญ้�แฝกเพื่ออ�ห�รกล�งวัน โดยนำ�ร�ยได้จ�กก�รจัดจำ�หน่�ยกล้�พันธุ์
หญ�้แฝก และผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจ�กใบหญ้�แฝก ไปสนับสนุนค่�ใช้จ�่ยค่�อ�ห�รกล�งวันของนักเรียนอีกด้วย 

  ทั้งนี้ เพื่อบังเกิดผลสัมฤทธิ์ก�รจัดก�รองค์คว�มรู้อย่�งเป็นรูปธรรม คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้
หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ จึงได้กำ�หนดกรอบแนวท�งก�รขับเคลื่อนดำ�เนินง�นดังกล่�ว ผ่�นกลไกก�รบริห�รง�น
คณะทำ�ง�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ โดยมีผู้เชี่ยวช�ญ ผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยง�นต่�งๆ ร่วมจัดทำ�หลักสูตรก�รฝึกอบรมโดยจำ�แนก
กลุ่มเป้�หม�ยเป็น ๔ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิทย�กร กลุ่มเจ�้หน้�ที่รัฐ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มนักเรียน นักศึกษ� ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำ�
หลักสูตรดังกล่�วเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่�งขั้นตอนของก�รพิจ�รณ�ร�ยละเอียดและสนับสนุนดำ�เนินง�น ก่อนนำ�ไปสู่
ขั้นตอนของก�รส่งเสริมและขย�ยผลในลำ�ดับต่อไป เบื้องต้นค�ดว่�จะส�ม�รถห�ข้อสรุปก�รดำ�เนินง�นได้ ภ�ยหลังเสร็จสิ้น
ระยะเวล�ดำ�เนินง�นต�มแผนแม่บทฯ (ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔) 

  ๒) ปัญหาอุปสรรค

  ก�รประมวลองค์คว�มรู้เกี่ยวกับหญ้�แฝกของหน่วยง�น ตลอดจนก�รจัดทำ�หลักสูตร และสื่อสำ�หรับถ่�ยทอด
คว�มรู้ ยังไม่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยระดับต่�งๆ ได้อย่�งแท้จริง เน่ืองจ�กกระบวนก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ยังอยู่ในระยะเร่ิมต้น 
โดยมีจุดอ่อนก�รดำ�เนินง�นที่สำ�คัญเกี่ยวกับฐ�นข้อมูล และก�รประส�นเชื่อมโยงก�รปฏิบัติในเชิงนโยบ�ยจ�กส่วนกล�งไปสู่
เป�้หม�ยระดับท้องถิ่น กอปรกับสถ�บันก�รศึกษ�ซึ่งถือเป็นแกนสำ�คัญในก�รขับเคลื่อนดำ�เนินง�นดังกล่�วมีก�รจัดทำ�หลักสูตร
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้ แต่อยู่ในหัวข้อส�ระวิช�โครงง�นวิทย�ศ�สตร์ด้�นก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงยังไม่ส�ม�รถยกระดับเป็นวิช�หลักของก�รศึกษ�ได้ ท้ังน้ี ก�รจัดหลักสูตรหรือวิช�ส�ข�น้ีข้ึนอยู่กับคว�มพร้อม
ของสถ�บันก�รศึกษ� ก�รให้คว�มสำ�คัญของนโยบ�ยส่วนกล�ง และเขตพื้นที่ก�รศึกษ�ระดับท้องถิ่นที่จะนำ�ไปประยุกต์ใช้ต�ม
คว�มเหม�ะสม 

  ๓) แนวโน้มการพัฒนา

  ก�รพัฒน�ประสิทธิภ�พด้�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้อยู่ในระยะเริ่มต้น โดยเฉพ�ะก�รจัดทำ�หลักสูตรฝึก
อบรมก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ด�้นหญ�้แฝกให้สอดรับกับกลุ่มเป�้หม�ยในแต่ละระดับ ดังนั้น ในก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�น
ระยะต่อไป จึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องกำ�หนดแนวท�งเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ย ดังนี้

  ๓.๑) ส่งเสริมและขย�ยผลก�รจัดทำ�หลักสูตรก�รฝึกอบรม และก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดคว�มต่อเนื่อง
และเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยทั้งในภ�ครัฐ เอกชน อุตส�หกรรม เกษตรกร นักเรียนนักศึกษ� และประช�ชนทั่วไป

  ๓.๒) ผลักดันให้มีก�รจัดก�รองค์คว�มรู้หญ้�แฝกบรรจุในส�ระวิช�ในหลักสูตรก�รศึกษ�แต่ละระดับ       
ต�มคว�มเหม�ะสม 

  ๓.๓) ให้กลไกก�รปฏิบัติง�นจ�กหน่วยง�นภ�ครัฐ กลุ่ม ชุมชน หรือเครือข่�ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกที่กระจ�ย
อยู่ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศเป็นแกนสำ�คัญในก�รถ�่ยทอดคว�มรู้ ภ�ยใต้กระบวนก�รพัฒน�ฐ�นคว�มคิด และก�รจัดก�ร
ข้อมูลส�รสนเทศที่เป็นระบบ 

  ๓.๔) สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ โดยมุ่งเน้นพื้นที่วิกฤต
ที่เสี่ยงภัยจ�กดินถล่มและนำ้�ป่�ไหลหล�ก รวมถึงพื้นที่วิกฤตอื่นๆ เป็นสำ�คัญ

๒.๓ ด้�นก�รส่งเสริม

  ๑) ผลการดำาเนินงาน

  ก�รส่งเสริมก�รปลูกหญ้�แฝกของหน่วยง�นต่�งๆ ในระยะท่ีผ่�นม�ถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์ก�รใช้ประโยชน์        
หญ้�แฝกในลักษณะต่�งๆ กล่�วคือ เพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้ เพ่ือก�รปรับปรุงฟ้ืนฟูคุณภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 
และเพื่อส่งเสริม ส�ธิต ฝึกอบรมก�รใช้ประโยชน์และขย�ยพันธุ์หญ้�แฝกของหน่วยง�น๔ สรุปผลก�รดำ�เนินง�นได้ ดังนี้

  ๑.๑) การปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและนำ้า

  ผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีก�รปลูกหญ้�แฝก
เพ่ืออนุรักษ์ดินและนำ�้รวมแล้วครอบคลุมพ้ืนท่ีประม�ณ ๓.๘๕ ล้�นไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๗ ของเป้�หม�ยรวม ๔.๔๕ ล้�นไร่ ส�เหตุ
ที่ก�รดำ�เนินง�นยังไม่ได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้ เนื่องจ�กมีข้อจำ�กัดด�้นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น และก�รจำ�แนกพื้นที่
ก�รปลูกหญ้�แฝก ซ่ึงบ�งพ้ืนท่ีไม่ส�ม�รถจัดแบ่งได้อย่�งชัดเจน อย่�งไรก็ต�มผลก�รดำ�เนินง�นภ�พรวมยังอยู่ในระดับท่ีน่�พอใจ 

  ๑.๒) การปลูกเพื่อปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  ผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) มีก�รปลูกหญ้�แฝก
ในกิจกรรมนี้ รวมแล้วครอบคลุมพื้นที่ประม�ณ ๔๘๙,๙๕๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๒ ของเป้�หม�ยรวม ๖๐๐,๐๐๐ ไร ่
ก�รดำ�เนินง�นยังไม่ได้ต�มเป้�หม�ยที่กำ�หนดไว้เป็นทำ�นองเดียวกัน อย�่งไรก็ต�มก�รกำ�หนดพื้นที่เป�้หม�ยอ�จมีคว�มจำ�เป็น
ต้องพิจ�รณ�เพื่อให้เป็นพื้นที่เป�้หม�ยที่มีคว�มเหม�ะสม หรืออ�จพิจ�รณ�ถึงก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�น ก�รจัดเก็บข้อมูล
และร�ยง�นผลที่มีก�รจัดทำ�อย�่งเป็นระบบ

  ๑.๓) การปลูกเพื่อส่งเสริม สาธิต ฝึกอบรม และการขยายพันธุ์

  ผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ ในช่วงแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) โดยกิจกรรม      
ก�รปลูกหญ้�แฝกนี้ หล�ยหน่วยง�นได้ร�ยง�นไว้ว่�มีก�รดำ�เนินง�น แต่ไม่มีก�รระบุเป�้หม�ยของก�รดำ�เนินง�น เนื่องจ�ก
ก�รปลูกหญ้�แฝกในกิจกรรมนี้ได้ดำ�เนินง�นในพื้นที่ที่มีขน�ดเล็ก 

๔สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ : “ร�ยง�นผลก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รว�งแผนแม่บทฯ 
ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)”, ๒๕๕๔ (อัดสำ�เน�)
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  ด้�นก�รปลูกเพื่อส่งเสริม

  สนับสนุนให้หน่วยง�นภ�ครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยง�นภ�คเอกชน มีบทบ�ทในก�รส่งเสริม

รณรงค์ก�รปลูกหญ้�แฝกอย่�งยั่งยืน โดยเน้นเพื่ออนุรักษ์ดินและนำ้� และเพื่อให้มีปริม�ณหญ้�แฝกอย่�งเพียงพอต่อคว�มต้องก�ร 

พบว่� หน่วยง�นของภ�ครัฐ เน้นบทบ�ทของก�รส่งเสริมก�รปลูกและก�รดูแลรักษ�หญ้�แฝกให้มีประสิทธิภ�พต�มหลักวิช�ก�ร 

อันก่อเกิดคว�มยั่งยืนเพิ่มม�กขึ้น โดยหน่วยง�นภ�ครัฐระดับท้องถิ่นมีก�รบูรณก�รประส�นก�รปฏิบัติใกล้ชิดกับชุมชนม�ก

ขึ้นโดยลำ�ดับ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งพื้นที่เป�้หม�ยดำ�เนินง�นนั้น อยู่ในคว�มรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำ�หรับ

ก�รผลิตกล้�หญ้�แฝกซ่ึงกรมพัฒน�ท่ีดินเป็นหน่วยง�นหลัก (ผลิตประมาณปีละ ๒๗๐ ล้านกล้า รวมระยะเวลา ๕ ปี ประมาณ 

๑,๓๕๐ ล้านกล้า) จำ�นวนกล้�ดังกล่�วสนับสนุนให้กับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนอย่�งต่อเน่ือง รวมท้ังมีหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องได้ 

ร่วมดำ�เนินกิจกรรมในก�รผลิตกล้�หญ้�แฝกเพ่ือแจกจ่�ย อ�ทิ กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และพันธ์ุพืช นอกจ�กน้ี กรมท�งหลวง 

และกรมท�งหลวงชนบท ได้เข้�ม�มีบทบ�ทอย่�งม�กเกี่ยวกับก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อป้องกันดินถล่มในพื้นที่ล�ดไหล่ท�ง และ

พัฒน�รูปแบบก�รปลูกหญ�้แฝกร่วมกับพืชคลุมดิน ช่วยลดก�รสูญเสียดินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ รวมถึงยังมีหน่วยง�นใน

คว�มรับผิดชอบของกองทัพบก หน่วยบัญช�ก�รทห�รพัฒน� กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ 

(พื้นที่ทรงง�น) มูลนิธิโครงก�รหลวง และศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ทั้ง ๖ แห่ง ก็มีบทบ�ทเกี่ยวกับ

ก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมและขย�ยพันธุ์หญ้�แฝกอย่�งต่อเนื่อง

  ทั้งนี้ ในก�รจำ�แนกพื้นที่ในก�รส่งเสริมก�รปลูกหญ�้แฝกกรมพัฒน�ที่ดินได้ใช้ฐ�นข้อมูลจ�กก�รประเมินผล

ก�รสูญเสียหน้�ดินในเขตพ้ืนท่ีต่�งๆ เป็นหลักในก�รส่งเสริมดำ�เนินง�นเพ่ือให้สอดรับกับพ้ืนท่ีเป้�หม�ยไว้ในแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๔ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ซ่ึงได้จำ�แนกพ้ืนท่ีเป้�หม�ยก�รปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนำ�้ เพ่ือฟ้ืนฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม 

และเพื่อก�รส�ธิต ฝึกอบรมและก�รขย�ยพันธุ์ 

  ด้�นก�รส�ธิต

  ด้�นก�รส�ธิตก�รปลูกหญ้�แฝกรูปแบบต่�งๆ ในระยะเวล�แผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้

ดำ�เนินง�นโดยจัดทำ�แปลงส�ธิต ควบคู่กับแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้�แฝกทั้งในและต�่งประเทศในพื้นที่โครงก�รสำ�คัญต่�งๆ อ�ท ิ

โครงก�รจัดพัฒน�ท่ีดินต�มพระร�ชประสงค์หนองพลับ - กลัดหลวง โครงก�รปลูกป่�ชัยพัฒน� - แม่ฟ้�หลวง สถ�นีพัฒน�ท่ีดิน

จังหวัดร�ชบุรี โครงก�รศึกษ�ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้มฯ นอกจ�กนี้ยังมีก�รจัดตั้งศูนย์ก�รเรียนรู้ถ่�ยทอดเทคโนโลยี

ระบบหญ้�แฝก ภ�ยใต้คว�มร่วมมือของหน่วยง�นภ�ครัฐ และเอกชน ซ่ึงได้จัดทำ�แปลงส�ธิตก�รปลูกหญ้�แฝกต�มหลักวิช�ก�ร 

ในพ้ืนท่ีคว�มรับผิดชอบของหน่วยง�น ประกอบด้วย กรมพัฒน�ท่ีดิน กรมวิช�ก�รเกษตร กรมส่งเสริมก�รเกษตร กองบัญช�ก�ร

ตำ�รวจตระเวนช�ยแดน สถ�บันก�รศึกษ� กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่� และพันธ์ุพืช โดยได้จัดต้ังศูนย์ส�ธิตก�รพัฒน�และรณรงค์

ก�รใช้หญ้�แฝกด้�นป่�ไม้ จำ�นวน ๖ แห่ง ข้ึนท่ัวทุกภูมิภ�คของประเทศ ท้ังน้ี เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจส�ม�รถเข้�ไปศึกษ� แลกเปล่ียน 

เรียนรู้ รวมถึงรับก�รสนับสนุนปัจจัยด�้นก�รผลิตเกี่ยวกับหญ�้แฝกได้ในโอก�สเดียวกัน 

  นอกจ�กนี้ยังมีก�รส่งเสริมและขย�ยผลพื้นที่ต้นแบบก�รปลูกหญ้�แฝกไปยังพื้นที่เกษตรกร รวมถึงยกระดับพื้นท่ี

เกษตรกรที่มีคว�มพร้อมและมีผลคว�มก้�วหน�้ก�รดำ�เนินง�นกิจกรรมเป็นที่ประจักษ์ จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้หญ�้แฝก โดยก�ร

มีส่วนร่วมของหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน (บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)) สนับสนุนขับเคลื่อนก�รปฏิบัติอย่�งใกล้ชิด 

  ด้�นก�รฝึกอบรม และก�รขย�ยพันธุ ์

  ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รฝึกอบรมเพื่อสร้�งคว�มรู้ คว�มเข�้ใจเกี่ยวกับหญ�้แฝก โดยมีกรมพัฒน�ที่ดินเป็น

แกนหลักในก�รขับเคลื่อนดำ�เนินง�น ซึ่งในระยะแผนแม่บทฯ ที่ผ่�นม�หล�ยหน่วยง�นมีก�รจัดก�รฝึกอบรมให้แก่เจ้�หน�้ที่

รัฐ ผู้นำ�ชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษ� และเกษตรกรในพื้นที่อย่�งต่อเนื่อง รวมไม่น้อยกว่� ๘๐,๐๐๐ ร�ย โดยเฉพ�ะ             

กรมพัฒน�ที่ดินได้ฝึกอบรมหมอดินอ�ส�ประจำ�หมู่บ้�นและประจำ�ตำ�บลปีละกว่� ๑๐,๐๐๐ ร�ย ในทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ 

นอกจ�กนี้ยังมีเครือข่�ยคนรักษ์แฝกกว่� ๔๐๐ ร�ย ทั่วประเทศ โดย บริษัท ปตท. จำ�กัด เป็นแกนหลักสนับสนุนดำ�เนินง�น
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  สำ�หรับกิจกรรมด�้นก�รขย�ยพันธุ์หญ้�แฝก กรมพัฒน�ที่ดินได้เพ�ะขย�ยพันธุ์กล้�หญ�้แฝกไว้เพื่อแจกจ�่ย
ให้แก่หน่วยง�น ชุมชน เกษตรกร และผู้ท่ีสนใจท่ัวไปปีละไม่น้อยกว่� ๑๐๐ ล้�นกล้� นอกจ�กน้ียังให้ก�รสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ และ
ปัจจัยก�รผลิตที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ควบคู่กันด้วยอย่�งไรก็ต�มในก�รขย�ยพันธุ์กล้�หญ�้แฝกมีหล�ยหน่วยง�นที่มีคว�มพร้อม
ร่วมให้ก�รสนับสนุนดำ�เนินง�นอย่�งต่อเน่ือง เพ่ือให้ปริม�ณกล้�พันธ์ุเพียงพอกับคว�มต้องก�รในก�รแจกจ่�ยของกลุ่มเป้�หม�ย
ในพื้นที่ อ�ทิ โครงก�รพัฒน�ดอยตุงฯ (พื้นที่ทรงง�น) มูลนิธิโครงก�รหลวง ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 
ศูนย์ส�ธิตก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้ด�้นป่�ไม้ 

  ๒) ปัญหาอุปสรรค

  ก�รขับเคลื่อนดำ�เนินง�นในระยะของแผนแม่บทฯ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้ให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS) ม�กำ�กับตำ�แหน่งพิกัดของก�รปลูกหญ้�แฝกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภ�พด้�นก�ร
ส่งเสริม เน้นให้ทร�บถึงข้อมูลตำ�แหน่งพิกัด รูปแบบก�รปลูก จำ�นวนกล้�ท่ีใช้ และรูปภ�พแสดงกิจกรรมก�รปลูก โดยกรมพัฒน�ท่ีดิน
ร่วมกับสำ�นักง�น กปร. เป็นแกนกล�งในก�รเช่ือมประส�นและพัฒน�ระบบส�รสนเทศท�งภูมิศ�สตร์ข้ึน และได้รับคว�มร่วมมือ
จ�กหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องท้ังภ�ครัฐและเอกชนร่วมขับเคล่ือนดำ�เนินง�น โดยในก�รจัดทำ�ระบบฐ�นข้อมูลมีคว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิงที่
จะต้องใช้ข้อมูลก�รพัฒน�และรณรงค์ส่งเสริมก�รปลูกหญ้�แฝกจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง จึงจะส่งผลให้ระบบเกิดคว�มสมบูรณ ์
แต่ปัจจุบันก�รบันทึกข้อมูลเพ่ือใช้เป็นฐ�นอยู่ในระยะเร่ิมต้น ยังข�ดข้อมูลจ�กหน่วยง�น โดยเฉพ�ะข้อมูลด้�นพิกัดท�งภูมิศ�สตร์ 
ส่งผลให้ก�รใช้ง�นระบบส�รสนเทศท�งภูมิศ�สตร์ไม่ส�ม�รถใช้ประโยชน์ในก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้�และติดต�มผลก�ร
ดำ�เนินง�นโครงก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

  ๓) แนวโน้มการพัฒนา

   จ�กปัญห�ข้อจำ�กัดในก�รส่งเสริมพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกข�้งต้น จึงควรกำ�หนดแนวท�งก�รพัฒน�
เพื่อบรรลุเป�้หม�ยหลัก โดยมีคว�มสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 

  ๓.๑) ส่งเสริมก�รใช้หญ้�แฝกเป็นเครื่องมือในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ควบคู่กับก�รปรับปรุงฟื้นฟูคุณภ�พ
ทรัพย�กรและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่วิกฤติที่มีคว�มเสียงภัยจ�กดินถล่ม และนำ้�ป�่ไหลหล�ก 

  ๓.๒) เสริมสร้�งพัฒน�เครือข่�ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกให้มีคว�มพร้อมและเข้มแข็งม�กยิ่งขึ้น 

  ๓.๓) ใช้ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS) เป็นกลไกสำ�คัญในก�รร�ยง�นคว�มก้�วหน้� ก�รติดต�ม 
และขย�ยผลก�รดำ�เนินง�นได้ทันกับสถ�นก�รณ์ ซึ่งขั้นต้นจะมุ่งเน้นก�รสร�้งคว�มรู้และคว�มเข�้ใจแก่เจ้�หน้�ที่ผู้ปฏิบัติง�น
หญ้�แฝก หน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง มีบทบ�ทและมีส่วนร่วมในก�รบันทึก แก้ไข และเปล่ียนแปลงฐ�นข้อมูลระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศ
ภูมิศ�สตร์ (GIS) ต�มคว�มเหม�ะสมของสถ�นก�รณ์ โดยเชื่อมโยงไปสู่ก�รส่งเสริมและขย�ยผลก�รจัดก�รคว�มรู้หญ้�แฝก
อย่�งเป็นระบบและมีประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น

๒.๔ ด้�นก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์

  ๑) ผลการดำาเนินงาน

  ก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหญ้�แฝกและก�รใช้ประโยชน์เกี่ยวกับหญ้�แฝก    
มีก�รดำ�เนินง�น ดังนี้ 

  ๑.๑) ก�รอบรมถ่�ยทอดคว�มรู้ พร้อมทั้งจัดทำ�เอกส�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รด้�นวิช�ก�รและเอกส�รเผยแพร่
ประช�สัมพันธ์ จัดพิมพ์หนังสือส�ระน่�รู้เรื่องหญ้�แฝก จุลส�ร “ภูมิว�รินอนุรักษ์” และเอกส�รภ�ษ�อังกฤษ “Vetiverim 
Newsletter” ตลอดจน “Technical Bulletin” รวมกว�่ ๓,๐๐๐ เล่มต่อปี

  ๑.๒) ก�รจัดทำ�สื่อเอกส�รด้�นวิช�ก�ร เช่น คู่มือเจ้�หน้�ท่ีรัฐเร่ืองก�รใช้ หญ้�แฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนำ�้ รวมถึง
แผ่นพับเผยแพร่ โดยช้ีให้เห็นถึงคุณสมบัติหญ้�แฝก ก�รขย�ยพันธ์ุ ก�รปลูกเพ่ืออนุรักษ์ดินและนำ�้ ก�รปลูกเพ่ือรักษ�สภ�พแวดล้อม 

  ๑.๓) ก�รจัดนิทรรศก�รเผยแพร่คว�มรู้ ข้อมูลข่�วส�รก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝก โดยมีหน่วยง�นร่วมสนับสนุน
ดำ�เนินง�น อ�ทิ ศูนย์ปฏิบัติก�รหญ้�แฝก กรมพัฒน�ที่ดินได้จัดแสดงข้อมูลและคว�มรู้เกี่ยวกับหญ้�แฝก โดยเปิดให้        
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

หน่วยง�นร�ชก�ร สถ�บันก�รศึกษ�เข้�เยี่ยมชม ซึ่งเน้นก�รให้คว�มรู้ด้�นรูปแบบก�รปลูก ก�รใช้ประโยชน์ในก�รอนุรักษ์ดิน
และนำ้� และให้ก�รสนับสนุนก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ โดยจัดเตรียมแบบจำ�ลองก�รปลูกหญ้�แฝกในพื้นที่ล�ดชันต่�งๆ ตัวอย่�ง
ร�กหญ�้แฝก และเอกส�รเผยแพร่ต�่งๆ แก่ผู้ที่สนใจ รวมถึงก�รจัดนิทรรศก�รเพื่อเผยแพร่และถ่�ยทอดคว�มรู้ในสถ�นที่ต่�งๆ 
ต�มก�รขอรับสนับสนุนของหน่วยง�นร�ชก�ร และเอกชนในโอก�สต่�งๆ อย่�งต่อเนื่อง

  ๑.๔) เผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับหญ้�แฝกในรูปของ Internet ผ่�นก�รจัดทำ�ระบบเครือข�่ยข้อมูลหญ้�
แฝกเชื่อมโยงประเทศต่�งๆ ในแถบแปซิฟิก ได้แก่ PRVN (Pacific Rim Vetiver Network) และเครือข่�ยข้อมูลหญ้�แฝก    
ในประเทศไทย ได้แก่ THVN (Thailand Vetiver Network) เพื่อใช้เผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข�่วส�รเกี่ยวกับหญ้�แฝก 

  ๑.๕) จัดกิจกรรมก�รประกวดก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เพื่อส่งเสริมก�ร
ปลูกหญ้�แฝกและกระตุ้นให้เจ้�หน้�ท่ีรัฐ และเกษตรกรในพ้ืนท่ีเข้�ใจ พร้อมท้ังเห็นคว�มสำ�คัญของหญ้�แฝกให้ม�กข้ึน โดยดำ�เนินง�น
ม�ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน มีองค์กรหลักในก�รจัดประกวด ประกอบด้วย สำ�นักง�น กปร. มูลนิธิชัยพัฒน� 
กรมพัฒน�ที่ดิน และบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) กิจกรรมนี้ยังเกิดผลต่อก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์อย�่งม�ก ทำ�ให้เห็นตัวอย่�ง
ของเกษตรกรท่ีมีคว�มส�ม�รถในก�รปลูกและดูแลรักษ�หญ้�แฝกพ้ืนท่ีต่�งๆ อย่�งชัดเจน ปัจจุบันมีผู้ได้รับร�งวัลอันเป็นตัวอย่�ง
คว�มสำ�เร็จจ�กผลก�รประกวดฯ จำ�นวน ๒๓๕ ร�ย กระจ�ยอยู่ท่ัวทุกภูมิภ�คของประเทศ นอกจ�กน้ี กรมพัฒน�ท่ีดินยังจัดประกวด
หญ้�แฝกของหน่วยง�นในพ้ืนท่ีต่�งๆ ในทุกปีอย่�งต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์ประสงค์เพ่ือสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้แก่เจ้�หน้�ท่ี และ
เกษตรกรผู้ปฏิบัติง�นในพ้ืนท่ีซ่ึงมีผลง�นท่ีดีเด่น รวมถึงเป็นก�รขย�ยผลและสร้�งเครือข่�ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกให้กว้�งขว�งย่ิงข้ึน

  ๒) ปัญหาอุปสรรค

  ก�รดำ�เนินง�นเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับหญ้�แฝกในระยะที่ผ่�นม� แม้ว่�ในภ�พรวมจะประสบผลสำ�เร็จ
ในเชิงปริม�ณ แต่มีจุดอ่อนที่สำ�คัญ คือ ประช�ชนในท้องถิ่นมีคว�มรู้คว�มเข้�ใจเกี่ยวกับหญ�้แฝกไม่เพียงพอ ข�ดก�รยอมรับ
และมีส่วนร่วมในก�รปลูกและดูแลรักษ� ก�รสร้�งแรงจูงใจให้เห็นคุณค่�ของหญ้�แฝก นอกจ�กน้ียังพบปัญห�ด้�นก�รประส�นง�น
ของหน่วยง�นภ�ครัฐ เอกชน ชุมชน หรือประส�นแล้วมีก�รติดต�มแต่ข�ดคว�มต่อเน่ือง ก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นส่ือเรียนรู่ต่�งๆ 
ไม่ส�ม�รถเข้�ถึงกลุ่มเป้�หม�ยได้ดีเท่�ท่ีควร และข�ดก�รสร้�งเอกลักษณ์อันจะส่ือถึงก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพ่ือก�รอนุรักษ์ดิน
และนำ้�อย่�งแท้จริง

  ๓) แนวโน้มการพัฒนา

  ก�รดำ�เนินง�นในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) จำ�เป็นต้องมุ่งเน้นก�รส่งเสริมและสร�้ง
เครือข่�ยให้เกิดคว�มเข้มแข็งอย่�งต่อเนื่อง จึงควรกำ�หนดกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�น เพื่อบรรลุเป้�หม�ยหลัก ดังนี้ 

  ๓.๑) ส่งเสริมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รปลูกหญ�้แฝกผ่�นเครือข่�ยหมอดินอ�ส� และเครือข่�ยคนรักษ์แฝก 
เป็นแกนหลักในก�รขับเคลื่อนดำ�เนินง�น

  ๓.๒) ส่งเสริมให้ผู้นำ�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้�ม�มีบทบ�ทในก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
ศึกษ�ดูง�น ในท้องถิ่นและเป็นก�รประช�สัมพันธ์ผลสำ�เร็จของก�รดำ�เนินง�น

๒.๕ ด้�นก�รบริห�รจัดก�ร 

  ๑.) ผลการดำาเนินงาน

  ๑.๑) ด้�นโครงสร้�งก�รบริห�รง�น 

  ก�รบริห�รดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ มีก�รจัดองค์กรบริห�รง�น
โดยมีคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี เป็นประธ�น 
และมีหัวหน้�ส่วนร�ชก�รท่ีเก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมก�รฯ ทำ�หน้�ท่ีรับผิดชอบในก�รกำ�กับ ดูแล ด้�นนโยบ�ย โดยมีหน่วยง�นต่�งๆ 
กว่� ๓๐ หน่วยง�นเป็นผู้ปฏิบัติและมีสำ�นักง�น กปร. ทำ�หน้�ท่ีเป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร และเป็นแกนกล�งในก�รประส�นก�รดำ�เนินง�น 
นอกจ�กน้ีระดับปฏิบัติก�รจะมีคณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รและติดต�มประเมินผลรับผิดชอบด้�นวิช�ก�ร มีสำ�นักง�น กปร. 
เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร และคณะอนุกรรมก�รด้�นส่งเสริมและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์รับผิดชอบด้�นก�รส่งเสริมและขย�ยผล
ก�รดำ�เนินง�น มีกรมพัฒน�ที่ดิน เป็นฝ่�ยเลข�นุก�ร ในด้�นงบประม�ณช่วงปี ๒๕๓๖ – ๒๕๔๙ ได้ใช้งบประม�ณขับเคลื่อน
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ก�รดำ�เนินง�น รวมท้ังส้ินกว่� ๒,๒๐๐ ล้�นบ�ท และในระยะแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ใช้งบประม�ณกว่� 
๒,๑๐๐ ล้�นบ�ท จำ�แนกเป็นงบ กปร. ประม�ณ ๘๐ ล้�นบ�ท และงบปกติของหน่วยง�นต่�งๆ ประม�ณ ๒,๑๐๐ ล้�นบ�ท 

  ๑.๒) ด�้นกลไกก�รบริห�รง�น

  ก�รดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกต�มแนวพระร�ชดำ�ริต้ังแต่เร่ิมดำ�เนินง�นในปี ๒๕๓๖ ถึงปัจจุบัน 
ได้ใช้แผนเป็นกรอบชี้นำ�ก�รดำ�เนินง�นม�แล้ว ๔ แผน โดยในห้วงระยะเวล�ดำ�เนินง�นต�มกรอบแผนแม่บทฯ ฉบับที่ ๔ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) หน่วยง�นต�่งๆ ได้ร่วมแปลงแผนแม่บทสู่ก�รปฏิบัติ โดยจัดทำ�แผนปฏิบัติก�รพัฒน�และรณรงค์ก�ร
ใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ประจำ�ปีเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนก�รดำ�เนินง�นม�อย่�งต่อเนื่อง 

  ๑.๓) ด�้นก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น 

  ในก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รในช่วงของแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) ได้มีก�รติดต�ม
ผลก�รดำ�เนินง�นใน ๔ ลักษณะ คือ 

  ข้อมูลเอกสาร ซ่ึงสำ�นักง�น กปร. เป็นแกนกล�งในก�รประส�นรวบรวมข้อมูลผลก�รดำ�เนินง�นของหน่วยง�นต่�งๆ 
ท่ีได้จัดทำ�ไว้เผยแพร่ท่ัวไป ท้ังท่ีได้รับสนับสนุนงบประม�ณจ�กสำ�นักง�น กปร. หรือ ดำ�เนินง�นต�มงบปกติของแต่ละหน่วยง�น 
โดยจะประส�นก�รจัดส่งข้อมูลในแต่ละปีงบประม�ณ หรือเมื่อมีผลคว�มก้�วหน้�ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร

  การศึกษา ดูงานภาคสนาม โดยมีบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีไปตรวจเย่ียมและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�น ประกอบด้วย
น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี ประธ�นกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ ซ่ึงเดินท�งไปตรวจเย่ียมในพ้ืนท่ีต่�งๆ 
ทั้งของประช�ชนและส่วนร�ชก�รอย่�งต่อเนื่อง คณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รและติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นพัฒน�
และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ได้ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นในพื้นที่ต่�งๆ ทั่วทุกภูมิภ�คของประเทศ 
ร่วมกับคณะเจ�้หน�้ที่ของ สำ�นักง�น กปร. โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนก�รปฏิบัติง�นกันไปต�มเวล�และโอก�สที่เหม�ะสม ทั้งน้ี 
ในระยะเวล�ของแผนแม่บทฯ ฉบับท่ี ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) น�ยอำ�พลฯ องคมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้อง
ได้ตรวจเย่ียมผลก�รดำ�เนินง�นในพ้ืนท่ีเกษตรกร และพ้ืนท่ีส่งเสริมขย�ยผลของหน่วยง�น รวม ๘ คร้ัง ในพ้ืนท่ีต่�งๆ ประกอบด้วย 

  ๑) ปี ๒๕๕๐ จำ�นวน ๔ ครั้ง ในพื้นที่ ๖ จังหวัด ได้แก่
   ครั้งที่ ๑ ระหว่�งวันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤษภ�คม ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดสงขล� จังหวัดนครศรีธรรมร�ช 
    และจังหวัดสุร�ษฎร์ธ�นี 
   ครั้งที่ ๒ ระหว่�งวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุน�ยน ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดต�ก 
   ครั้งที่ ๓ ระหว่�งวันที่ ๑๕ – ๑๗ สิงห�คม ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
   ครั้งที่ ๔ ระหว่�งวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิก�ยน ๒๕๕๐ ณ พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 
  ๒) ปี ๒๕๕๑ จำ�นวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภ�คม ๒๕๕๑ ณ พื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 
  ๓) ปี ๒๕๕๓ จำ�นวน ๒ ครั้ง ในพื้นที่ ๒ จังหวัด ได้แก่
   ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑ กันย�ยน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่จังหวัดนร�ธิว�ส
   ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๐ กันย�ยน ๒๕๕๓ ณ พื้นที่จังหวัดพะเย�
  ๔) ปี ๒๕๕๔ จำ�นวน ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎ�คม ๒๕๕๔ ณ พื้นที่จังหวัดสงขล� 

  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีกรมพัฒน�ที่ดินเป็นแกนกล�งในก�รประส�น
ก�รปฏิบัติและพัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลให้สอดคล้องต�มสถ�นก�รณ์

  ๑.๔) ด�้นก�รติดต�มประเมินผล 

  สำ�นักง�น กปร. ร่วมกับหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินง�นติดต�มและประเมินผลก�รใช้หญ้�แฝกในพื้นที่วิกฤต
ที่มีคว�มเสี่ยงภัยจ�กดินถล่ม และนำ้�ป่�ไหลหล�กรวมถึงพื้นที่สูง ได้แก่ โครงก�รนำ�ร่องในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยติดต�มผลก�ร
ดำ�เนินง�นของหน่วยง�นในก�รส่งเสริมและขย�ยผลก�รใช้หญ้�แฝกในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ให้แก่ประช�ชน รวมทั้งแนวโน้ม
ก�รตระหนัก ก�รรับรู้และก�รยอมรับของประช�ชนเก่ียวกับก�รปลูกหญ้�แฝก ผลก�รศึกษ�พบว่�ส่วนร�ชก�รในพ้ืนท่ีร้อยละ ๘๕ 
ยังยึดติดว่�ก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเป็นภ�รกิจหลักของสถ�นีพัฒน�ที่ดินทำ�ให้ก�รประส�นในเชิงบูรณ�ก�รค่อนข้�งจำ�กัด 
ข�ดก�รสอดประส�นแผนก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกที่ชัดเจน 
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  เจ้�หน้�ท่ีผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกบ�งหน่วยง�นมีคว�มรู้ คว�มเข้�ใจในวิธีก�รปลูกและดูแลรักษ�หญ้�แฝกไม่เพียงพอ 
ส่วนใหญ่ร้อยละ ๗๐ ศึกษ�คว�มรู้ด้วยต้นเองจ�กคู่มือเอกส�รวิช�ก�ร โทรทัศน์ 

  สำ�หรับผู้นำ�ชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ ๔๗.๑ ให้คว�มสนใจในก�รกระตุ้นให้ร�ษฎรว�งแผนป้องกันปัญห�ก�รชะล้�ง
พังทล�ยของหน้�ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยค่อนข้�งน้อย จะมีก�รนำ�หญ้�แฝกไปปลูกร่วมกับก�รดำ�เนินกิจกรรมในชุมชนเฉพ�ะโอก�ส
สำ�คัญๆ เท่�นั้น 

  ประช�ชนมีปัญห�ภ�ยหลังก�รปลูกแล้วข�ดก�รดูแลรักษ�ที่ดี ร้อยละ ๕๐.๘ ทำ�ให้หญ้�แฝกต�ยหรือไม่เจริญ
เติบโตเท่�ที่ควร 

  ๒) ปัญหาอุปสรรค

  ในก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รจ�กเอกส�รร�ยง�น ยังเป็นก�รร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในส่วนของ
ผลผลิตของกิจกรรมเป็นส่วนใหญ่ม�กกว่�ก�รร�ยง�นถึงผลลัพธ์ก�รดำ�เนินง�นโครงก�ร นอกจ�กนี้แล้วในก�รดำ�เนินโครงก�ร
จัดทำ�ฐ�นข้อมูลหญ้�แฝกในระบบ GIS ยังไม่ส�ม�รถดำ�เนินง�นได้อย่�งเต็มประสิทธิภ�พ เนื่องด้วยก�รสนับสนุนข้อมูลจ�ก
หน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องมีไม่เพียงพอ และก�รประมวล บันทึกผลข้อมูลยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นระบบฐ�นข้อมูล จึงไม่ส�ม�รถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

  ๓) แนวโน้มการพัฒนา

  จ�กสภ�พปัญห�และก�รติดต�มประเมินผลโครงก�รข้�งต้นส่งผลให้แนวท�งก�รบริห�รจัดก�รพัฒน�และ
รณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกระยะต่อไป มีคว�มจำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินก�ร ดังนี้ 

  ๓.๑) ทบทวนกรอบขอบเขตพื้นที่เป้�หม�ยก�รปลูกหญ้�แฝกให้สอดคล้องกับสภ�พปัญห�ปัจจุบัน ได้แก่     
ก�รรณรงค์ส่งเสริมในก�รนำ�หญ�้แฝกไปใช้ประโยชน์เพื่อป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยในพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่ที่มีปัญห�ดินถล่ม 
หรือพื้นที่ที่มีคว�มล�ดชันสูง โดยเน้นก�รดำ�เนินง�นต�มแนวพระร�ชดำ�ริ เช่น ก�รปลูกหญ้�แฝกร่วมกับพืชท้องถิ่นที่มีร�กแก้ว 

  ๓.๒) กำ�หนดให้มีก�รร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นเพื่อใช้เป็นฐ�นข้อมูลทั้งในระบบเอกส�รและระบบ GIS ให้มี
คว�มครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

  ๓.๓) ส่งเสริมก�รบูรณ�ก�รแผนพัฒน�ท้องถิ่น ด้วยคว�มร่วมมือของหน่วยง�นภ�ครัฐและประช�ชนต�ม
ลักษณะของภูมิศ�สตร์และภูมิสังคม

  ๓.๔) จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี โดยกำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ยก�รปลูกหญ�้แฝก และพื้นที่นำ�ร่องโครงก�ร
เพื่อเป็นจุดส�ธิต และทดลองให้เห็นจริง 

๓. วิสัยทัศน์
 ถ่�ยทอดองค์คว�มรู้แนวพระร�ชดำ�ริก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกสู่ภ�คปฏิบัติผ่�นเครือข่�ยศูนย์กล�ง
เรียนรู้ และผลักดันพัฒน�ระบบส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS) เพื่อเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ฐ�นข้อมูลทุกภ�คส่วน ในก�รพัฒน�
ประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�รก�รใช้หญ้�แฝกอย่�งเป็นระบบ

๔. วัตถุประสงค์
 ๔.๑ สนองพระร�ชดำ�ริพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวในก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดิน
และนำ้� และก�รใช้ประโยชน์ในด้�นอื่นๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนและมีประสิทธิภ�พ

 ๔.๒ จัดกลไกและกระบวนก�รจัดก�รเพื่อเพิ่มบทบ�ทก�รมีส่วนร่วมของทุกเครือข่�ยพัฒน� โดยประยุกต์องค์คว�มรู้
และเทคโนโลยีที่มีอยู่ม�ปรับใช้อย่�งเหม�ะสม 

 ๔.๓ พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลและระบบส�รสนเทศเพื่อสร้�งองค์คว�มรู้ให้แก่ประช�ชนกลุ่มเป้�หม�ยมีคว�มรู้และ
คว�มเข้�ใจ และเห็นคว�มสำ�คัญก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ต�มหลักวิช�ก�ร

 ๔.๔ ห�แนวท�งก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพ่ือก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้ และก�รใช้ประโยชน์อ่ืนๆ อย่�งครบวงจรอันเป็น 
ก�รเพิ่มมูลค่�นอกเหนือจ�กก�รนำ�ไปใช้ในด�้นเกษตรกรรม
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๕. กรอบแนวท�งก�รดำ�เนินก�ร 
 ๕.๑ ยึดแนวพระร�ชดำ�ริท่ีได้พระร�ชท�น เน้นก�รปลูกหญ้�แฝกร่วมกับไม้ยืนต้นท่ีมีร�กแก้วในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยจ�กดินถล่ม 
และมีคว�มล�ดชันสูง

 ๕.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดก�รพัฒน�และสร้�งเครือข่�ยก�รจัดก�รคว�มรู้ด้�นหญ�้แฝก โดยเสริมสร�้งบทบ�ท
ก�รมีส่วนร่วมของภ�คีเครือข่�ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกในทุกภ�คส่วน เชื่อมโยงก�รปฏิบัติร่วมกับเจ�้หน้�ที่องค์ก�รบริห�ร
ส่วนตำ�บล ในก�รเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รเกี่ยวกับหญ้�แฝกอย่�งเป็นรูปธรรม

 ๕.๓ ติดต�ม กำ�กับ ดูแลพื้นที่ปลูกหญ้�แฝกโดยชุมชน หน่วยง�นท้องถิ่นมีส่วนรับผิดชอบอย่�งต่อเนื่อง

 ๕.๔ เชื่อมโยงเครือข�่ยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำ�แผนพัฒน�ตำ�บลในลักษณะบูรณ�ก�รก�รบริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรท้องถิ่น

 ๕.๕ เน้นให้คว�มสำ�คัญกับก�รจัดก�รองค์คว�มรู้หญ้�แฝก โดยนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศภูมิศ�สตร์ (GIS) เป็น
เครื่องมือในก�รติดต�มก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�อย่�งต่อเนื่อง  

๖. เป�้หม�ย
 เพื่อให้ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ เป็นไปอย่�งมีประสิทธิภ�พและทิศท�งเดียวกัน 
จึงเห็นควรให้กำ�หนดพื้นที่เป้�หม�ยและเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�น ดังต่อไปนี้

  พื้นที่และประช�กรเป้�หม�ย

 ๖.๑ เป้�หม�ยเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ปีละ ๖๕๑,๕๐๐ ไร่

  ๑) พื้นที่ที่มีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยป�นกล�ง และสูง ในพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่ที่มีคว�มล�ดชัน
จำ�เป็นต้องมีระบบก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้ พ้ืนท่ีวิกฤตท่ีมีคว�มเส่ียงต่อดินถล่มและนำ�้ป่�ไหลหล�ก พ้ืนท่ีสูง และพ้ืนท่ีเขตพัฒน�ที่ดิน 
ปีละ ๖๐๐,๐๐๐ ไร่

  ๒) พ้ืนท่ีท่ีมีปัญห�ก�รชะล้�งพังทล�ยท่ีเป็นพ้ืนท่ีนอกภ�คเกษตรกรรม ได้แก่ พ้ืนท่ีเปิดใหม่ในโครงก�รก่อสร้�ง
ที่มีคว�มล�ดชัน พื้นที่ในโครงก�รชลประท�น พื้นที่กรมอุทย�นฯโครงก�รปลูกป่� โครงก�รก่อสร�้งบำ�รุงรักษ�ท�งหลวง 
และท�งรถไฟ เป็นต้น ปีละ ๕๑,๕๐๐ ไร่

 ๖.๒ เป้�หม�ยเพื่อก�รฟื้นฟูคุณภ�พทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๖๓,๕๐๐ ไร่
  ๑) พื้นที่ใช้ประโยชน์ด้�นเกษตรกรรม ปีละ ๔๐,๐๐๐ ไร่
  ๒) พื้นที่ปรับปรุงสภ�พแวดล้อม ปีละ ๒๓,๕๐๐ ไร่

 ๖.๓ เป้�หม�ยเพื่อส่งเสริม ส�ธิต ฝึกอบรมก�รใช้ประโยชน์ และก�รขย�ยพันธุ์

  พื้นที่เป�้หม�ย กำ�หนดให้ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบกิจกรรมดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกของ
หน่วยง�นต่�งๆ ดังนี้
  ๑) ฐ�นปฏิบัติก�รและโรงเรียนตำ�รวจตระเวนช�ยแดน
  ๒) พื้นที่ในสถ�นศึกษ�ในทุกระดับ ได้แก่ โรงเรียนระดับประถมศึกษ� โรงเรียนระดับมัธยมศึกษ� สถ�นศึกษ�
ระดับอุดมศึกษ� และวิทย�ลัยเกษตรและเทคโนโลยี
  ๓) ศูนย์บริก�รและถ่�ยทอดเทคโนโลยีก�รเกษตรประจำ�ตำ�บล
  ๔) ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ รวม ๖ ศูนย์
  ๕) พื้นที่ส�ธ�รณประโยชน์ต่�งๆ
  ๖) เขตพัฒน�ที่ดินของกรมพัฒน�ที่ดิน
  ๗) พื้นที่รับผิดชอบของหน่วยทห�ร  
  ๘) พื้นที่โครงก�รพัฒน�ดอยตุง (พื้นที่ทรงง�น)
  ๙) พื้นที่ในคว�มรับผิดชอบของมูลนิธิโครงก�รหลวง
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  ๑๐) พื้นที่ส�ธิตก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกด้�นป�่ไม้ และหน่วยจัดก�รต้นนำ้�

  ๑๑) พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้แก่ พ้ืนท่ีขย�ยผลก�รประกวดก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน)

 ๖.๔ เป้�หม�ยเพ่ือฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมในเขตอุตส�หกรรม ได้แก่ พ้ืนท่ีจัดสร้�งโรงง�นอุตส�หกรรม พ้ืนท่ีควบคุมคุณภ�พนำ�้ 

๗. แนวท�งและม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น

๗.๑ ด้�นก�รศึกษ� วิจัย

  ๗.๑.๑ วัตถุประสงค์

   ๑) เพื่อก�รศึกษ�วิจัยก�รนำ�หญ้�แฝกม�ใช้ประโยชน์ให้มีคว�มถูกต้องครบถ้วน 

   ๒) เพ่ือพิจ�รณ�แนวท�งก�รนำ�ผลก�รศึกษ� วิจัยท่ีประสบผลสำ�เร็จแล้วไปขย�ยผลให้กว้�งขว�งม�กย่ิงข้ึน 

   ๓) เพื่อศึกษ�วิจัยประสิทธิภ�พก�รใช้หญ้�แฝกในก�รฟื้นฟูพื้นที่วิกฤต

  ๗.๑.๒ แนวท�งและม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น

   ๑) ส่งเสริมง�นศึกษ�วิจัยให้สอดคล้องกับแนวท�งก�รส่งเสริมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ 
อย่�งมีประสิทธิภ�พเพื่อให้ได้องค์คว�มรู้ใหม่ เช่น 

    - ก�รเพิ่มศักยภ�พก�รขย�ยพันธุ์หญ้�แฝกด้วยวิธีเพ�ะเมล็ด 

    - ก�รเพิ่มประสิทธิภ�พก�รปลูกหญ้�แฝกในระยะที่เหม�ะสม

    - ระยะของก�รตัดแต่งใบ

    - ก�รศึกษ� วิจัยในลักษณะของก�รประยุกต์และต่อยอดซึ่งเป็นก�รศึกษ�ดำ�เนินง�นในพื้นที่จริง 
และให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในก�รศึกษ� ได้แก่ ระบบก�รปลูกหญ�้แฝกร่วมกับไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน
และดินถล่ม

    - ก�รศึกษ�โครงก�รใหญ่เพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ในพื้นที่เฉพ�ะ (Area Base)

    - ก�รศึกษ�ท�งอนุกรมวิธ�นและวิวัฒน�ก�รส�ยพันธ์ุโดยมีก�รเปรียบเทียบหญ้�แฝกกับหญ้�พันธ์ุอ่ืน 
Taxonomic Revision and Phylogenetic Study (Vetiver & Chrysopogon) 

    - ก�รศึกษ� วิจัยเก่ียวกับใช้หญ้�แฝกในก�รแก้ไขปัญห�ส่ิงแวดล้อมด้�นต่�งๆ ตลอดจนก�รศึกษ� 
วิจัย ประสิทธิภ�พหญ้�แฝกกับ Carbon Deposit และ Carbon Credit เป็นต้น 

    - ก�รศึกษ� วิจัยประสิทธิภ�พหญ้�แฝกในด้�นเศรษฐกิจและสังคม ก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ
และสิ่งแวดล้อม และก�รพัฒน�พันธุ์หญ้�แฝก 

    - ก�รปรับปรุงและพัฒน�พันธุ์หญ้�แฝกเพื่อก�รจดสิทธิบัตร 

    - ก�รวิจัยพันธุ์หญ้�แฝกใหม่ๆ ที่เหม�ะสมกับสภ�พพื้นที่ต่�งๆ

   ๒) นำ�ผลง�นวิจัยที่สัมฤทธิ์ผล ส่งเสริมและขย�ยผลไปยังกลุ่มเป�้หม�ยต่�งๆ ให้แพร่หล�ยม�กยิ่งขึ้น

   ๓) เพิ่มประสิทธิภ�พก�รบริห�รจัดก�ร ดำ�เนินง�นศึกษ� ทดลอง วิจัย เกี่ยวกับก�รพัฒน�และณรงค์
ก�รใช้หญ้�แฝกในด้�นต�่งๆ ดังนี้

    - เพ่ิมม�ตรก�รกำ�กับ ตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นศึกษ� วิจัยของหน่วยง�นให้ชัดเจน มีระเบียบแบบแผน
ในทิศท�งเดียวกันม�กยิ่งขึ้น

    - พัฒน�ระบบฐ�นข้อมูลง�นศึกษ� วิจัยในทุกระดับและก�รเช่ือมโยงโครงข่�ยข้อมูลข่�วส�รระหว่�ง
หน่วยง�นกล�งระดับนโยบ�ย และระดับพื้นที่ในส่วนท้องถิ่น

    - พัฒน�ระบบก�รจำ�แนก ก�รจัดเก็บพันธุ์ และแหล่งพันธุ์หญ�้แฝกจ�กทุกภูมิภ�ครวมทั้งก�ร
คุ้มครองพันธุ์หญ้�แฝก 

    - ก�รนำ�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รศึกษ� วิจัย
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๗.๒ ด้�นก�รจัดก�รองค์คว�มรู้

  ๗.๒.๑ วัตถุประสงค์

    เพื่อพัฒน�ปรับปรุงประสิทธิภ�พกระบวนก�รถ�่ยทอดคว�มรู้ก�รใช้เทคโนโลยีหญ้�แฝก 

  ๗.๒.๒ แนวท�งและม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น

   ๑) จัดทำ�และพัฒน�หลักสูตรเสริมก�รเรียนก�รสอนก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดิน
และนำ�้ในพ้ืนท่ีสถ�บันก�รศึกษ� โดยเน้นครูผู้สอนให้มีคว�มเข้�ใจในกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ย เพ่ือให้เห็น
ถึงคว�มสำ�คัญและสนใจที่จะเรียนรู้ เกิดเป็นสังคมแห่งก�รเรียนรู้
   ๒) ส่งเสริมก�รจัดก�รองค์คว�มรู้ของหน่วยง�นอย่�งเป็นระบบ เช่น มีศูนย์เรียนรู้ในแต่ละจังหวัด โดยนำ�
องค์คว�มรู้ที่มีอยู่ และองค์คว�มรู้ใหม่ม�พัฒน�ต่อยอดให้เกิดคว�มสมบูรณ์ ก่อนนำ�สู่กระบวนก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ 
   ๓) ขย�ยผลองค์คว�มรู้สู่หน่วยง�นภ�คอุตส�หกรรมให้มีคว�มรู้ด้�นก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกในก�รฟ้ืนฟู
คุณภ�พสิ่งแวดล้อม อ�ทิ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงง�นอุตส�หกรรม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภ�พ
สิ่งแวดล้อม
   ๔) ส่งเสริมก�รเชื่อมโยงเครือข่�ยภ�คเอกชนและหมอดินอ�ส� เพื่อเป็นแกนนำ�ในก�รถ่�ยทอด
องค์คว�มรู้ในก�รขย�ยผลสู่ผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกระดับชุมชนและท้องถิ่น
   ๕) จัดให้มีก�รสัมมน�แลกเปล่ียนคว�มรู้และประสบก�รณ์ก�รปฏิบัติง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
ทั้งด้�นวิช�ก�รและก�รจัดองค์คว�มรู้ในระดับประเทศ และระดับน�น�ช�ติต�มคว�มเหม�ะสม 
   ๖) วิเคร�ะห์และสังเคร�ะห์องค์คว�มรู้ระบบเทคโนโลยีหญ้�แฝกให้สอดคล้อง กับสภ�พภูมิสังคม  
ในท้องถิ่น ควบคู่กับก�รศึกษ� วิจัยพื้นบ้�น อันนำ�ไปสู่ก�รจัดระบบก�รศึกษ� วิจัยในเชิงลึก
   ๗) จัดทำ�ส่ือสำ�หรับก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู้และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้�หม�ยท้ังในระดับ 
เจ้�หน้�ที่รัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรกร นักเรียน นักศึกษ� และรณรงค์ส่งเสริมให้กลุ่มเป้�หม�ยดังกล่�วมีบทบ�ท
ในก�รผลิตสื่ออย�่งสร้�งสรรค์

๗.๓ ด้�นก�รส่งเสริมและประช�สัมพันธ์

  ๗.๓.๑ วัตถุประสงค์

    ๑) ส่งเสริมสนับสนุนก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ให้กว้�งขว�งและแพร่หล�ยม�กยิ่งขึ้น
อย่�งเป็นระบบ
    ๒) ส่งเสริมสนับสนุนก�รสร้�งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ และสร้�งจิตสำ�นึกในเชิงรุกให้กลุ่มเป้�หม�ยตระหนัก
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รใช้ประโยชน์จ�กหญ้�แฝก
    ๓) พัฒน�และปรับปรุงประสิทธิภ�พก�รดำ�เนินง�นเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เกี่ยวกับหญ้�แฝก และ
ก�รใช้ประโยชน์จ�กหญ้�แฝกให้มีประสิทธิภ�พ และประสิทธิผลสูงสุด

  ๗.๓.๒ แนวท�ง/ม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น 
     ด�้นก�รส่งเสริม
   ๑) จัดทำ�แผนบูรณ�ก�รปลูกหญ้�แฝก โดยก�รมีส่วนร่วมของกลุ่มภ�คีเครือข�่ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝก
ทุกภ�คส่วนทั้งในระยะสั้น และหรือระยะกล�ง (ประจำ�ปี / ๕ ปี)
   ๒) จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญและคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนในก�รใช้หญ้�แฝกโดยจำ�แนกพ้ืนท่ีเป้�หม�ยเป็นหลัก 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีก�รรณรงค์ เผยแพร่ก�รปลูกหญ้�แฝกในวันสำ�คัญต่�งๆ 
   ๓) ส่งเสริมก�รใช้หญ้�แฝกในพ้ืนท่ีเปิดใหม่ท่ีมีคว�มล�ดชันสูงเป็นเคร่ืองมือลดผลกระทบจ�กภัยพิบัติ 
อ�ทิ ดินโคลนถล่ม นำ้�ป่�ไหลหล�ก หรือพื้นที่โครงก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่ (Area Approach)

   ๔) ส่งเสริมให้หน่วยง�นที่มีคว�มพร้อมในก�รผลิตกล้�หญ้�แฝกร่วมสนับสนุนก�รปฏิบัติให้เข้�ถึงกลุ่ม
เป้�หม�ยได้รวดเร็วย่ิงข้ึน และเสริมสร้�งบทบ�ทขององค์กรภ�คประช�ชน เครือข่�ยผู้ปฏิบัติง�นหญ้�แฝกระดับท้องถ่ินมีส่วนร่วม
ในก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกทุกขั้นตอน
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   ๕) จัดกิจกรรมเสริมสร้�งและสนับสนุนก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกในง�นหัตถกรรมให้แก่เกษตรกร 
และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป 
   ๖) สนับสนุนให้มีก�รจัดตั้งศูนย์เรียนรู้หญ้�แฝกในระดับภ�ค และระดับท้องถิ่นทั้งในเขตพื้นที่หน่วยง�น
ร�ชก�ร เอกชน สถ�บันก�รศึกษ� วัด และชุมชน
    ๗) กำ�หนดยุทธศ�สตร์ก�รใช้ประโยชน์หญ้�แฝกท้ังในและนอกพ้ืนท่ีทำ�ก�รเกษตรครอบคลุมพ้ืนท่ีเป้�หม�ย
ในส่วนของภ�ครัฐ เอกชน กึ่งเอกชน และพื้นที่อื่นๆ ต�มคว�มจำ�เป็นเร่งด่วนทันกับสถ�นก�รณ์ เพื่อสร้�งต้นแบบก�รพัฒน�
ที่มีคว�มหล�กหล�ย

     ด�้นก�รประช�สัมพันธ์
   ๑) พัฒน�ระบบเทคโนโลยีส�รสนเทศม�ประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พในก�รรณรงค์ก�รส่งเสริม
ก�รปลูกหญ้�แฝก และพัฒน�เว็บไซด์ให้ทันสมัยให้ทุกกลุ่มส�ม�รถเข้�ใช้ประโยชน์ได้ เพื่อก�รประช�สัมพันธ์ รวมถึงก�รเพิ่ม
ประสิทธิภ�พด้�นก�รติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รให้บังเกิดผลอย่�งเป็นรูปธรรม

   ๒) จัดทำ�สื่อเผยแพร่ประช�สัมพันธ์เพื่อสร�้งคว�มรู้ คว�มเข้�ใจ สร้�งจิตสำ�นึกและกระบวนก�รเรียนรู้
ให้เหม�ะสมกับกลุ่มเป้�หม�ยระดับต�่งๆ

   ๓) ประช�สัมพันธ์ก�รใช้เทคโนโลยีหญ้�แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ผ่�นสื่อท่ีมีอยู่อย่�งต่อเนื่อง
และจริงจัง

๘. ระยะเวล�ดำ�เนินง�น 
 ระยะเวล�ก�รดำ�เนินง�น รวม ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

๙. องค์กรบริห�รง�น
 ประกอบด้วย

 ๙.๑ ระดับนโยบ�ย ได้แก่ “คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ” แต่งตั้งโดย 
ฯพณฯ น�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะประธ�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ มีหน้�ที่ใน
ก�รกำ�หนดนโยบ�ยและกรอบแนวท�งก�รดำ�เนินง�น พิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบกับแผนง�นและแนวท�งดำ�เนินง�น อำ�นวยก�ร 
กำ�กับ ดูแล ให้คำ�แนะนำ�ปฏิบัติ รวมทั้งแก้ไขปัญห�และอุปสรรคในก�รดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ

 ๙.๒ ระดับปฏิบัติ ประกอบด้วย

  ๙.๒.๑ คณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รและติดต�มประเมินผลแต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�ร
ใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ มีหน้�ท่ีพิจ�รณ�กล่ันกรอง ให้คว�มเห็น เสนอแนะแนวท�งก�รดำ�เนินง�นด้�นวิช�ก�ร 
ว�งแผนและจัดทำ�แผนแม่บท ประส�นก�รปฏิบัติง�นโครงก�รฯ ให้เป็นไปต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ติดต�ม ประเมินผลก�รดำ�เนินง�น 
ให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ� และสนับสนุนก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ

  ๙.๒.๒ คณะอนุกรรมก�รด�้นส่งเสริมและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ แต่งตั้งโดยคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์
ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ มีหน้�ที่พิจ�รณ�แนวท�งส่งเสริม ขย�ยผลและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์โครงก�รฯ 
ภ�ยใต้กรอบแผนแม่บทฯ สนับสนุนก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ ติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นส่งเสริมขย�ยผลและ
เผยแพร่ประช�สัมพันธ์ และกำ�กับดูแลก�รเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ

  ๙.๒.๓ ศูนย์ประส�นง�นเครือข่�ยหญ้�แฝกในระดับจังหวัด และชุมชนมีหน้�ที่ในก�รประส�น บริห�รจัดก�ร
ทรัพย�กรดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝก ภ�ยใต้กรอบแผนแม่บทฯ  

  ๙.๒.๔ หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ หน่วยง�นต่�งๆ ทั้งภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจ และภ�คเอกชน อ�ทิ กรมพัฒน�ที่ดิน     
กรมวิช�ก�รเกษตร กรมส่งเสริมก�รเกษตร กรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และพันธุ์พืช กรมป่�ไม้ กรมชลประท�น กรมประมง 
กรมปศุสัตว์ สำ�นักง�นก�รปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมพัฒน�สังคมและสวัสดิก�ร กรมท�งหลวง กรมท�งหลวงชนบท 
กรมป้องกันและบรรเท�ส�ธ�รณภัยกรมส่งเสริมก�รปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมอุตส�หกรรม กองทัพบก หน่วยบัญช�ก�ร
ทห�รพัฒน� กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดน สถ�บันก�รศึกษ� สถ�บันวิจัยและพัฒน�พื้นที่สูง (องค์ก�รมห�ชน) 
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โครงก�รพัฒน�ดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงง�น) โครงก�รหลวง บริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) รวมท้ังหน่วยง�นท่ีเก่ียวข้องกับพ้ืนท่ีเป้�หม�ย
ในภ�คอุตส�หกรรม ได้แก่ สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศ กรมโรงง�นอุตส�หกรรม กรมส่งเสริมคุณภ�พสิ่งแวดล้อม และ  
กรมควบคุมมลพิษ โดยมี สำ�นักง�น กปร. ทำ�หน้�ท่ี “เลข�นุก�รคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเน่ืองม�จ�ก
พระร�ชดำ�ริ” เป็นแกนกล�งในก�รดำ�เนินง�น อำ�นวยก�ร ประส�นง�น ส่งเสริม สนับสนุน และติดต�มประเมินผลก�ร
ดำ�เนินง�นพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกฯ 

๑๐. ก�รแปลงแผนไปสู่ภ�คปฏิบัติ
 ๑๐.๑ ก�รจัดทำ�แผนปฏิบัติก�ร

  หน่วยง�นต�่งๆ จัดทำ�แผนปฏิบัติก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกฯ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
และแผนปฏิบัติก�รประจำ�ปีที่แสดงถึงแผนง�น/โครงก�ร/กิจกรรมที่จะดำ�เนินง�น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ ๑ โครงก�ร/กิจกรรม
ต่อเนื่อง กลุ่มที่ ๒ โครงก�รใหม่

 ๑๐.๒ แหล่งที่ม�ของค่�ใช้จ�่ยในก�รดำ�เนินง�น ได้แก่ 

  ๑) งบประม�ณปกติประจำ�ปีของหน่วยง�นต่�งๆ

  ๒) งบประม�ณ กปร.

  ๓) งบประม�ณต�มนโยบ�ยพิเศษต�่งๆ ของรัฐบ�ล

  ๔) งบประม�ณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๕) งบประม�ณภ�คเอกชน เช่น งบประม�ณจ�กธุรกิจเอกชน มูลนิธิ ฯลฯ

  ๖) งบประม�ณคว�มช่วยเหลือจ�กต่�งประเทศ 

 ๑๐.๓ ก�รติดต�มประเมินผล

  ๑๐.๓.๑ ก�รติดต�มและประเมินผลก�รดำ�เนินง�นด�้นวิช�ก�ร โดย คณะอนุกรรมก�รด�้นวิช�ก�รและติดต�ม
ประเมินผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยมีสำ�นักง�น กปร. เป็น
แกนกล�งดำ�เนินง�น

  ๑๐.๓.๒ ก�รติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นส่งเสริม ขย�ยผลและเผยแพร่ประช�สัมพันธ์ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รพัฒน�
และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ โดยมีกรมพัฒน�ที่ดินเป็นแกนกล�งก�รดำ�เนินง�น 

  ๑๐.๓.๓ จัดทำ�ตัวช้ีวัดผลก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกในภ�พรวมเพ่ือประเมินคว�มก้�วหน้� และผลสำ�เร็จ
ก�รดำ�เนินง�นต�มวัตถุประสงค์และเป้�หม�ยแผนแม่บทฯ โดยก�รมีส่วนร่วมจ�กหน่วยง�นต่�งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  ๑๐.๓.๔ ก�รประเมินผลก�รดำ�เนินง�น มีสำ�นักง�น กปร. เป็นหน่วยง�นท่ีรับผิดชอบในก�รดำ�เนินง�น รวบรวม
และประเมินผลก�รดำ�เนินง�นทั้งด�้นวิช�ก�รและด้�นส่งเสริม



ภ�คผนวก





ประมวลพระร�ชดำ�ริ

ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ประมวลพระร�ชดำ�ริ
ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น กปร.) ได้รวบรวม

พระร�ชดำ�รัสและพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ เริ่มแรกนับแต่วันที่ 

๒๒ มิถุน�ยน ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน (กรกฎ�คม ๒๕๕๔) ดังนี้ 

วันที่ ๒๒ และ ๒๙ มิถุน�ยน ๒๕๓๔  
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัวได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแก่ น�ยสุเมธ ตันติเวชกุล เลข�ธิก�ร กปร. ณ สวนจิตรลด� 

และ ณ วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้ 

 ๑. ให้ศึกษ�ทดลองก�รปลูกหญ้�แฝกเพ่ือป้องกันก�รพังทล�ยของดินในพ้ืนท่ีของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 

ที่เหม�ะสมอย่�งกว้�งขว�ง โดยเฉพ�ะศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ และศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

เข�หินซ้อนอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

 ๒. ก�รดำ�เนินก�รศึกษ�ทดลองก�รปลูกหญ้�แฝกให้พิจ�รณ�ลักษณะของภูมิประเทศซ่ึงแบ่งได้ ๒ ลักษณะของพ้ืนท่ี ดังน้ี 

  ๒.๑ ก�รปลูกหญ้�แฝกบนพื้นที่ภูเข�ให้ปลูกหญ้�แฝกต�มแนวขว�งของคว�มล�ดชัน และในร่องนำ้�ของภูเข�

เพื่อป้องกันก�รพังทล�ยของหน้�ดินและช่วยเก็บคว�มชื้นในดินไว้ด้วย

  ๒.๒ ก�รปลูกหญ้�แฝกบนพื้นที่ร�บให้ดำ�เนินก�รในลักษณะ ดังนี้

   - ปลูกโดยรอบแปลง 

   - ปลูกในแปลงๆ ละ ๑ หรือ ๒ แนว 

   - สำ�หรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกต�มร่องสลับกับพืชไร่ 

 ๓. ผลของก�รศึกษ�ทดลอง ควรเก็บข้อมูลทั้งท�งด�้นก�รเจริญเติบโตของลำ�ต้นและร�กคว�มส�ม�รถในก�รอนุรักษ์

คว�มสมบูรณ์ของดินและก�รเก็บคว�มชื้นในดินและเรื่องพันธุ์หญ้�ต่�งๆ ด้วย 

วันที่ ๕ กรกฎ�คม ๒๕๓๔ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว มีพระร�ชดำ�ริแก่ น�ยปร�โมทย์ ไม้กลัด ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นกิจกรรมพิเศษ 

กรมชลประท�น และ พ.ต.อ. ธีรเดช รอดโพธ์ิทอง ผู้อำ�นวยก�รโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเน่ืองม�จ�กพระร�ชดำ�ริ 

ณ วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้ 

ก�รอนุรักษ์หน้�ดินด้วยวิธีท�งธรรมช�ติ 

 ๑. ได้ทรงศึกษ�ก�รอนุรักษ์หน้�ดินโดยวิธีธรรมช�ติม�น�นแล้ว ซึ่งในแต่ละพื้นที่มักจะเปิดหน�้ดินแล้วทำ�ก�รเกษตร 

เช่น ก�รยกร่องพรวนดินซึ่งยังถือว�่เป็นวิธีก�รที่ผิดธรรมช�ติซึ่งจะเกิดปัญห�ในอน�คต จึงทรงแนะนำ�ให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ห้วยทร�ยฯ ทำ�ก�รเกษตรอย่�งไม่ทำ�ล�ยธรรมช�ติ เช่น ก�รไม่ไถพรวนเปิดหน้�ดิน เปลือยดิน เป็นต้น โดยให้ทุกโครงก�ร   

ในศูนย์ศึกษ�พัฒน�ห้วยทร�ยฯ ทำ�เป็นตัวอย่�ง แล้วห�ท�งแนะนำ�ให้ร�ษฎรทำ�ต�มต่อไป 
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 ๒. ได้ทรงศึกษ�เอกส�รของธน�ค�รโลกเกี่ยวกับก�รอนุรักษ์หน้�ดินด้วยหญ้�แฝก จึงให้ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�

ห้วยทร�ยฯ ทำ�ก�รศึกษ�ทดลองปลูกหญ้�แฝกเพื่ออนุรักษ์หน้�ดิน โดยปลูกและขย�ยพันธุ์หญ้�แฝกในพื้นที่รูปแบบต�่งๆ เช่น 

ขอบร่องนำ้� แปลงมะม่วงหิมพ�นต์ บริเวณที่ล�ดชัน หรือต�มร่องนำ้�ธรรมช�ตินำ�หินไปกั้นเป็นฝ�ยเล็กๆ แล้วปลูกหญ�้แฝก

ด�้นหน้�หรือในพื้นที่ทำ�ก�รเกษตร เช่น แปลงปลูกข้�วโพด เป็นต้น ทั้งนี้ ให้บันทึกภ�พก่อนดำ�เนินก�ร และหลังดำ�เนินก�รไว้เป็น

หลักฐ�นและให้ทุกโครงก�รในศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ ทำ�เป็นตัวอย่�ง

วันที่ ๗ กรกฎ�คม ๒๕๓๔ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว และสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เสด็จทอดพระเนตรโครงก�รพระร�ชดำ�ริ

สวนห�ดทร�ยใหญ่ อำ�เภอปร�ณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และมีพระร�ชกระแสว่� “...ขอให้ปลูกหญ้�แฝกไว้ด้วย 

เพร�ะหญ�้แฝกมีประโยชน์ม�กในก�รช่วยยึดดินไม่ให้พังทล�ยช่วยรักษ�หน้�ดิน โดยเฉพ�ะที่โครงก�รฯ นี้มีที่ล�ดชันหล�ยแห่ง 

นอกจ�กนี้หญ้�แฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน ใบอ่อนของหญ้�แฝกยังเป็นอ�ห�รสัตว์ได้อีกด้วย...”

วันที่ ๑๙ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้ทรงมีพระร�ชดำ�รัส ณ โต๊ะเสวยที่ ๑ ภ�ยในพระตำ�หนัภูพิงค์ร�ชนิเวศน์ อำ�เภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปดังนี้

 ให้กองบัญช�ก�รตำ�รวจตระเวนช�ยแดนนำ�หญ้�แฝกไปปลูกต�มฐ�นปฏิบัติก�รต่�งๆ และหมู่บ้�นใกล้เคียง แล้วขย�ย

ไปปลูกท่ัวประเทศ เน่ืองจ�กหญ้�แฝกมีคุณลักษณะท่ีเหม�ะสมในก�รจัดระบบอนุรักษ์ดินโดยก�รปลูกเป็นแนวร้ัวก้ันต�มระดับช้ัน 

และได้มีก�รศึกษ�ทดลองใช้อย่�งได้ผลดีในประเทศแถบเอเชียหล�ยประเทศแล้ว นอกจ�กนี้ยังพบว่�ก�รปลูกหญ้�แฝกยังส่งผล

ให้ก�รเพ�ะปลูกพืชอื่นๆ ระหว่�งแนวรั้วหญ้�แฝกนั้นให้ผลผลิตได้อย่�งเต็มที่ม�กขึ้น 

วันที่ ๒๐ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถและสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�ม

บรมร�ชกุม�รี ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรงตรวจเยี่ยมก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รหลวง ณ ที่ทำ�ก�รที่ตำ�บลห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ พระองค์ได้เสด็จฯ ไปเยี่ยมชมแปลงรวบรวมพันธุ์หญ้�แฝก ซึ่งได้เก็บรวบรวมพันธุ์พื้นเมืองจ�กท้องถิ่นต�่งๆ 

ในประเทศ รวมทั้งของต่�งประเทศด้วยและยังได้เยี่ยมชมก�รทดลองปลูกหญ้�แฝกขว�งร่องนำ้� เพื่อลดคว�มแรงของนำ้�และ

สะสมอินทรียวัตถุบริเวณหน�้แถวหญ้�แฝก 

 หลังจ�กนั้นทั้งส�มพระองค์ได้เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรแปลงขย�ยพันธุ์หญ้�แฝก ณ สำ�นักง�นพัฒน�ที่ดินเขต ๖ 

จังหวัดเชียงใหม่ พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว มีพระร�ชดำ�ริ ดังนี้ 

 ๑. หญ้�แฝกเป็นพืชที่มีระบบร�กลึกแผ่กระจ�ยลงไปในดินตรงๆ เป็นแผงเหมือนกำ�แพงช่วยกรองตะกอนดินและ

รักษ�หน้�ดินได้ดี จึงควรนำ�ม�ศึกษ�และทดลองปลูก 

 ๒. ก�รปลูกหญ้�แฝก ควรปลูกเป็นแถวเดี่ยว ระยะระหว่�งต้นห่�งกัน ๑๐ - ๑๕ ซม. ทำ�ให้ไม่เปลืองพื้นที่ก�รดูแล

รักษ�ง่�ย ควรทำ�ก�รทดลองปลูกในร่องนำ้�และบนพื้นที่ล�ดชันให้ม�กเพื่อช่วยป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน

 ๓. ก�รปลูกหญ�้แฝกเป็นแนวคว�มคิดใหม่ ควรปลูกโดยไม่ต้องหวังผลอะไรม�กนัก แต่ผลที่ได้จะดีม�ก และก�รปลูก

ไม่จำ�เป็นต้องไปปลูกในที่ของเกษตรกร ขอให้ปลูกกันในสถ�นีพัฒน�ที่ดินเพื่อเป็นแบบอย�่งเพื่อคัดพันธุ์ห�พันธุ์ที่ดีที่ไม่ขย�ย

พันธุ์โดยออกดอก ต้องดูว�่ปลูกแล้วมีพันธุ์ไหนที่ทนแล้ง ในหน�้แล้งยังเขียวอยู่ก็ใช้ได้ โดยขอให้ปลูกก่อนฤดูฝนจะทำ�ให้เกษตรกร

ในพื้นที่ข้�งเคียงเห็น 

วันที่ ๒๔ กุมภ�พันธ์ ๒๕๓๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทรง
ตรวจเย่ียมก�รดำ�เนินง�นของศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยฮ่องไคร้อันเน่ือง ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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โดยมีน�ยสุเมธ ตันติเวชกุล เลข�ธิก�ร กปร. น�ยปร�โมทย์ ไม้กลัด ผู้เชี่ยวช�ญพิเศษให้คำ�ปรึกษ�ก�รจัดสรรนำ้�และปรับปรุง
บำ�รุงรักษ� กรมชลประท�นและน�ยพิมลศักดิ์ สุวรรณทัต ผู้ช่วยเลข�ธิก�ร กปร. เข้�เฝ้�รับเสด็จฯ ถว�ยง�น 

 ในก�รนี้ พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี ได้ทรงปลูกหญ้�แฝก
ในแปลงทดลองของศูนย์ฯ และได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ โดยสรุปดังนี้

 ๑. ให้ดำ�เนินก�รปลูกหญ้�แฝก ซึ่งจะช่วยทั้งก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�โดยร�กของหญ้�แฝกจะอุ้มนำ้�ไว้ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
คว�มชุ่มชื้นในดินอันจะส�ม�รถปลูกพืชอื่นๆ เช่น ข้�วโพดหรือต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ ในบริเวณที่ปลูกหญ้�แฝกได้และคุณสมบัติ
อีกอย่�งหนึ่งของหญ้�แฝกก็คือ หญ้�แฝกจะเป็นตัวกักเก็บไนโตรเจน และกำ�จัดสิ่งเป็นพิษหรือส�รเคมีอื่นๆ ไม่ให้ไหลลงไปยัง
แม่นำ้�ลำ�คลอง โดยกักให้ไหลลงไปใต้ดินแทน 

 ๒. ให้ดำ�เนินก�รศึกษ�และคัดเลือกพันธ์ุท่ีเหม�ะสมกับสภ�พพ้ืนท่ีไปพร้อมๆ กันเพ่ือท่ีจะได้นำ�ไปส่งเสริมและขย�ย
พันธุ์ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป โดยเฉพ�ะต�มไหล่เข�ที่จะมีก�รพังทล�ยของดินม�ก เช่น ที่โครงก�รเข�ชะงุ้มและที่วัดญ�ณสังวร�ร�ม 
ก็ควรจะปลูกเช่นกัน และทรงแนะนำ�วิธีก�รปลูกว่�สมควรปลูกหญ้�แฝกก่อนหน้�ฝนประม�ณ ๓ เดือน เพื่อที่จะให้ต้นหญ้�แฝก
แข็งแรงพอที่จะทนต่อคว�มแรงของนำ้�ในหน้�ฝนได้ และยังทรงให้ศึกษ�ทดลองก�รปลูกหญ้�แฝกในร่องนำ้�ในลักษณะที่เป็น 
Check Dam ด้วย ตลอดจนที่สูงชันต�มริมถนนที่เห็นดินเปลือยอยู่ให้นำ�หญ้�แฝกไปปลูกเพื่อป้องกันดินพังทล�ยด้วย 

วันที่ ๑๔ มีน�คม ๒๕๓๕
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถและสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรม
ร�ชกุม�รี ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปเยี่ยมชมกิจก�รของศูนย์พัฒน�โครงก�รหลวงแม่ล�น้อย อำ�เภอแม่ล�น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
พระองค์ได้รับสั่งให้ช�วเข�เผ่�ม้งปลูกหญ้�แฝกระหว่�งแถวของกะหลำ่�ปลี ซึ่งช�วเข�นิยมปลูกเป็นพืชฤดูแล้ง โดยก�รให้นำ้�
ระบบฝนเทียม ซึ่งช�วเข�นิยมปลูกเป็นพืชฤดูแล้ง โดยก�รให้นำ้�ระบบฝนเทียม นอกจ�กนั้น ทั้งส�มพระองค์ยังได้เสด็จฯ ไป
ทอดพระเนตรแปลงรวบรวมพันธุ์ แปลงขย�ยพันธุ์และทรงปลูกหญ้�แฝกไว้เป็นอนุสรณ์อีกด้วย 

วันที่ ๑๙ มีน�คม ๒๕๓๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินไปเยี่ยมชม
ศูนย์พัฒน�ก�รเกษตรที่สูงป�งตอน ตำ�บลหมอกจำ�แป๋ อำ�เภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในก�รนี้พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ ในส่วนของก�รปลูกหญ�้แฝกเพื่อก�รอนุรักษ์ดินและนำ้� ให้พิจ�รณ�ปลูกก่อนหน้�ฝนสัก ๓ เดือน 
ในกรณีที่พื้นที่มีนำ้�พอที่จะม�รดต้นหญ้�แฝก เพร�ะว่�จะทำ�ให้หญ�้แฝกแข็งแรงเมื่อถึงหน้�ฝนจะทนต่อคว�มแรงของนำ้�ใน
หน้�ฝนได้ 

วันที่ ๑๔ พฤษภ�คม ๒๕๓๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริต่อรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระตำ�หนัก
จิตรลด�รโหฐ�นมีส�ระสำ�คัญ สรุปดังนี้ 

 ๑. ให้เร่งดำ�เนินก�รปลูกหญ้�แฝกให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทยภ�ยใน ๒ ปี ถึงแม้ก�รดำ�เนินง�นอ�จจะสิ้นเปลือง
งบประม�ณบ้�งก็ควรได้ดำ�เนินก�ร 

 ๒. ก�รคัดเลือกพันธุ์หญ้�แฝกควรเป็นพันธุ์ที่ไม่ส�ม�รถขย�ยพันธุ์ด้วยเมล็ด

 ๓. วิธีก�รปลูกเม่ือแยกหน่อควรมีร�กประม�ณ ๑๕ ซม. เม่ือนำ�ไปปลูกในพ้ืนท่ีไม่จำ�เป็นต้องตัดถุงเพร�ะร�กหญ้�แฝก
จะส�ม�รถขย�ยม�นอกถุงได้ 

 ๔. ก�รปลูกหญ�้แฝกควรปลูกทั้งในพื้นที่เพื่อก�รเกษตร ขอบสระหรือแหล่งนำ้�ในบริเวณพื้นที่ป�่ไม้ ตลอดจน
ส�ม�รถปลูกในบริเวณที่เป็นร่องนำ้� เพื่อกรองตะกอนดินไม่ให้ไหลไปสู่แหล่งเก็บนำ้�และร�กหญ้�แฝกซึ่งหน�แน่นจะมีส่วนใน
ก�รเก็บคว�มชุ่มชื้นในดินได้ 

 ๕. สำ�หรับโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ให้ดำ�เนินก�รปลูกในบริเวณ
หมู่บ้�นมุสลิมเป็นแนวเพื่อเพิ่มปริม�ณของหน้�ดิน สำ�หรับโครงก�รฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้ม ให้ดำ�เนินก�รปลูกในส่วนบน
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ที่ติดกับเข�เขียว โดยให้ปลูกติดกันเป็นแถวเดียว โดยให้นำ�หน้�ดินม�ใส่เพิ่มเติมในระยะต้น เมื่อหญ้�แฝกขึ้นดีแล้วจะช่วยเพิ่ม
ปริม�ณหน้�ดินได ้

วันที่ ๘ มิถุน�ยน ๒๕๓๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินเยี่ยมชมโครงก�รศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้ม 
ต�มแนวพระร�ชดำ�ริ ท่ีอำ�เภอโพธ�ร�ม จังหวัดร�ชบุรี ในก�รน้ี พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ สรุปดังน้ี

 ๑. ก�รคัดเลือกพันธ์ุหญ้�แฝกน้ัน เป็นส่ิงสำ�คัญท่ีควรระมัดระวังอย่�งม�ก ควรเลือกพันธ์ุท่ีไม่ส�ม�รถกระจ�ยพันธ์ุได้
โดยเมล็ด เพร�ะถ้�เป็นพันธุ์ที่แพร่กระจ�ยโดยท�งเมล็ดแล้วจะเป็นอันตร�ย 

 ๒. ก�รปลูกหญ้�แฝกในพ้ืนท่ีเก็บกักนำ�้ของอ่�งเก็บนำ�้ ควรปลูกต�มแนวระดับโดยรอบอ่�งเก็บนำ�้ จำ�นวน ๓ แนว คือ

  - แนวที่ ๑ ปลูกต�มแนวระดับสูงเท�่กับระดับเก็บกักนำ้� 

  - แนวที่ ๒ ปลูกต�มแนวสูงกว่�ระดับเก็บกักนำ้� ๒๐ ซม. 

  - แนวที่ ๓ ปลูกต�มแนวตำ่�กว่�ระดับเก็บกักนำ้� ๒๐ ซม. 

   (เพร�ะว่�นำ้�มักจะถึงระดับเก็บกัก) 

  ก�รปลูกหญ้�แฝกเป็นแนวรอบพื้นที่เก็บกักนำ้� จะให้ประโยชน์อย�่งน้อย ๒ ประก�ร คือ 

  ๑) ป้องกันดินพังทล�ยลงไปในอ่�งเก็บนำ้� ทำ�ให้อ่�งเก็บนำ้�ไม่ตื้นเขินและถ�้ต้องก�รขุดดินในอ�่งไปใช้ประโยชนก์็
ส�ม�รถนำ�เครื่องจักรวิ่งข้�มแนวหญ้�แฝกไปขุดได้เพร�ะหญ�้แฝกจะไม่ต�ย

  ๒) ก�รปลูกหญ้�แฝกเป็นแนวรอบๆ อ่�งเก็บนำ้�จะช่วยรักษ�หน้�ดินเหนืออ่�ง ทำ�ให้ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้นอันจะ
เป็นก�รช่วยให้ป่�ไม้ในบริเวณพื้นที่รับนำ้�สมบูรณ์ขึ้นอย่�งรวดเร็ว 

 ๒. ควรทดลองปลูกในดินที่มีชั้นด�นลงไปเล็กน้อยแล้วปลูกหญ�้แฝก และหลังจ�กนั้นปล่อยให้หญ้�แฝกเจริญเติบโต
เป็นระยะเวล� ๒ - ๓ ปี จึงศึกษ�ว่�ร�กส�ม�รถชอนไชผ่�นชั้นด�น (หรือระเบิดด�น) ไปได้เพียงใด 

 ๓. ก�รปลูกหญ้�แฝกเพื่อป้องกันก�รกัดเซ�ะของนำ้�ในร่องนำ้�ให้พิจ�รณ�ดำ�เนินก�ร ดังนี้ 

  ๓.๑ ในกรณีที่ร่องนำ้�มีขน�ดกว้�งและลึก ให้ปลูกหญ้�แฝกในลักษณะตัววีควำ่�ในร่องนำ้�แล้วปลูกต่อเป็น
แนวย�วไปต�มเส้นชั้นคว�มสูงในลักษณะก้�งปล�โดยมีระยะห่�งระหว่�งแถวต�มแนวตั้ง ๑ เมตรเพื่อชะลอก�รกัดเซ�ะร่องนำ้�
และกระจ�ยนำ้�ให้ไหลซึมลงในดินหน้�แนวหญ้�แฝก 

  ๓.๒ ปลูกเป็นแนวตรงขว�งร่องนำ้� เพื่อช่วยในก�รเก็บกักตะกอนไว้ในร่องนำ้�จนในที่สุดร่องนำ้�ก็จะมีดินตะกอน
ทับถมจนเต็ม 

 ๔. ควรทดลองปลูกหญ้�แฝกในบริเวณที่มีหญ�้ค�ระบ�ด เพื่อศึกษ�ดูว�่หญ้�แฝกจะส�ม�รถควบคุมหญ�้ค�ได้หรือไม่ 
วิธีควรปฏิบัติก็คือปลูกหญ้�แฝกล้อมรอบหญ้�ค�หลังจ�กที่หญ้�แฝกตั้งตัวดีแล้ว ให้จุดไฟเผ�หญ้�ค� เพื่อดูว�่หญ้�แฝกส�ม�รถ
ป้องกันไฟลุกล�มได้ม�กน้อยเพียงใด 

 ๕. ควรปลูกหญ้�แฝกล้อมรอบไม้ผล ซึ่งจะส�ม�รถป้องกันไม่ให้ดินรอบๆ ต้นไม้เป็นหลุม ในขณะเดียวกันก็ส�ม�รถ
ตัดใบหญ้�แฝกคลุมดิน เพื่อรักษ�คว�มชุ่มชื้นให้แก่ไม้ผลได้ 

 ๖. ก�รปลูกหญ้�แฝกในแปลงที่เพ�ะปลูกพืชส�ม�รถทำ�ได้หล�ยรูปแบบ เช่น 

  - ปลูกโดยรอบแปลง

  - ปลูกในแปลงๆ ละ ๑ หรือ ๒ แถว

  - สำ�หรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกต�มร่องสลับกับพืชไร่ 

 ๗. ก�รปลูกหญ้�แฝกบนพื้นที่ภูเข� ให้ปลูกต�มแนวขว�งของคว�มล�ดชันและในร่องนำ้�ของภูเข�เพื่อป้องกันก�ร
พังทล�ยของหน้�ดินและช่วยเก็บคว�มชื้นของดิน 
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วันที่ ๖ กรกฎ�คม ๒๕๓๕
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวและสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ได้เสด็จทอดพระเนตร โครงก�รพระร�ชดำ�ริ
สวนห�ดทร�ยใหญ่อีกว�ระหนึ่ง ทั้งสองพระองค์ได้ทอดพระเนตรแปลงขย�ยพันธุ์หญ�้แฝกบนพื้นที่ต้นเข� พระองค์ได้มี
พระร�ชกระแสแนะนำ� สรุปดังนี้   

 ควรปลูกให้ชิดกว่�นี้เพร�ะยังไม่แน่ใจว่�หญ้�แฝกที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์อะไรและมีลักษณะอย�่งไร  ต่อจ�กนั้นได้ทรงปลูก
หญ�้แฝกในแปลงทดลองที่ได้เตรียมไว้ โดยใช้พันธุ์ที่รวบรวมจ�กเข�เต่�

 หลังจ�กน้ันอีก ๕ วัน พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีรับส่ังให้ผู้เช่ียวช�ญหญ้�แฝกม�ตรวจสอบหญ้�แฝกท่ีโครงก�รฯ 
ผลก�รตรวจสอบปร�กฏว่� พันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกอยู่เป็นพันธุ์ที่ดีม�ก จึงทรงมีพระร�ชกระแสให้ขย�ยเพิ่มเติม เพื่อที่จะให้พื้นที่อื่นๆ 
ได้รับพันธุ์ต่อไป 

วันที่ ๒๒ กรกฎ�คม ๒๕๓๕
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ได้เสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยอันเนื่อง
ม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี ในก�รน้ีได้ทรงปลูกหญ้�แฝกบริเวณพ้ืนท่ีแปลงทดลองปลูกหญ้�แฝกท้�ยอ่�งเก็บนำ�้
และได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริกับข้�ร�ชก�รที่เฝ้�ฯ รับเสด็จ สรุปดังนี้ 

 ๑. ควรเร่งปลูกหญ้�แฝกให้ม�กๆ เพร�ะหญ้�แฝกมีคุณสมบัติพิเศษในก�รอนุรักษ์ดิน หล�ยประก�ร โดยเฉพ�ะดินที่มี
โครงสร้�งแข็งดังเช่นท่ีห้วยทร�ยน้ี หญ้�แฝกจะทำ�หน้�ท่ีเป็นเข่ือนท่ีมีชีวิตท่ีจะช่วยทำ�ให้ดินมีคว�มชุ่มช้ืนและอุดมสมบูรณ์ม�กข้ึน

 ๒. ในก�รปลูกหญ้�แฝกต�มแนวล�ดเอียง ควรให้แต่ละแถวห่�งกันม�กข้ึนประม�ณ ๑ - ๒ เมตร ต�มแนวด่ิง เพ่ือประหยัด
หน่อพันธ์ุ แต่ควรปลูกชิดๆ กัน เพ่ือให้หญ้�แฝกมีผลเร็วข้ึน ถ้�จะปลูกไม้ผลควรปลูกหญ้�แฝกเป็นรูปคร่ึงวงกลมล้อมต้นไม้มีผล
คล้�ยฮวงซุ้ย 

 ๓. ควรปลูกหญ้�แฝกเหนือแหล่งนำ�้ เพ่ือเป็นแนวป้องกันตะกอนและดูดซับส�รเคมี ตลอดจนของเสียต่�งๆ ท่ีไหลลง 
ในแหล่งนำ�้ เพร�ะหญ้�แฝกจะดูดซับส�รพิษต่�งๆ ไว้ในร�กและ ลำ�ต้นไว้ได้น�น จนส�รเคมีน้ันสล�ยตัวเป็นปุ๋ยสำ�หรับพืชต่อไป 

วันที่ ๒๘ สิงห�คม ๒๕๓๖
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ทรงมีพระร�ชดำ�รัสแก่ น�ยสุเมธ ตันติเวชกุล ณ พระตำ�หนักจิตรลด�รโหฐ�น ดังนี้ 

 “ก�รปลูกหญ้�แฝกถ้�ปลูกเป็นกอใหญ่และห่�งประม�ณ ๑๕ ซม. ถ้�ปลูกใกล้ๆ คือ ๒ - ๓ ซม. และใช้กอเล็กก็จะ
เชื่อว่�เมื่อเติบโตมักจะปิดแถวได้ดีกว่� คว�มสิ้นเปลืองของหญ�้แฝกก็อ�จจะน้อยกว่� หลังจ�กปลูกก็จะติดกันได้ผลภ�ยใน   
ไม่กี่เดือนแต่อย่�งกอที่ปลูกห่�งกว่�จะได้ผลก็ ๒ ปี เพร�ะฉะนั้นไม่ทันก�รณ์ ที่ดอยตุงนั้นเพ�ะปลูกหน�ม�กจึงสิ้นเปลืองม�ก
แต่เป็นก�รทดลองหวังผลรวดเร็ว 

 สรุปได้ว่� ต้องทำ�กอเล็กลงไปหน่อยแล้วก็ปลูกให้ใกล้และชิดกัน สำ�หรับระยะห�่งของแต่ละแถวแต่เป็นแนวล�ดเท 
๒ เมตรต่อแถว แล้วก็อยู่บนและตำ่�ลงม� ส่องระดับลงม�ให้ได้ระดับ ๒ เมตร ก็อ�จจะไม่ถึง ๒ เมตรก็ได้ ประม�ณ ๑.๕๐ เมตร 
เพื่อคว�มสะดวก ถ้�เป็น ๑.๕๐ เมตร สะดวกกว่�เพร�ะประม�ณคว�มสูงของคน ซึ่งถ้� ๒ เมตรต้องเขย่งส่อง แต่ถ�้ส่องระดับน้ี 
ก็จะสะดวกกว่� ทำ�แถวให้ได้ขน�นกับท�งเทแล้วก็อีกแถวลงม�จะส่องได้พอดี เดินส่องไปสะดวก”

วันที่ ๑๕ กรกฎ�คม ๒๕๓๙
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เสด็จพระร�ชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
ทอดพระเนตรก�รดำ�เนินโครงก�รศึกษ�วิธีก�รฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเข�ชะงุ้มฯ อำ�เภอโพธ�ร�ม จังหวัดร�ชบุรี ได้มีพระร�ชดำ�ริ
เก่ียวกับหญ้�แฝก (เพ่ิมเติม) กับ น�ยสุเมธ ตันติเวชกุล น�ยจริย์ ตุลย�นนท์ น�ยสวัสด์ิ วัฒน�ย�กร น�ยรุ่งเรือง จุลช�ต น�ยปร�โมทย์ 
ไม้กลัด น�ยสิทธิล�ภ วสุวัต น�ยสิม� โมร�กุล น�ยพยุง นพสุวรรณ และข้�ร�ชก�รที่รอรับเสด็จฯ สรุปดังนี้ 

 ๑. ทรงเน้นถึงระยะปลูกหญ้�แฝก ควรปลูกให้ชิด โดยให้ระยะห่�งระหว�่งต้น ๕ ซม. 

 ๒. ก�รปลูกหญ้�แฝกเพ่ือรักษ�คว�มชุ่มช้ืนในดินให้แก่ไม้ผลและไม้ยืนต้น ในลักษณะเป็นแนววงกลมรอบโคนต้นไม้น้ัน 
อ�จก่อให้เกิดปัญห�ร�กของหญ้�แฝกท่ีมีจำ�นวนม�กเกินไป จะแย่งอ�ห�รจ�กต้นไม้ อันจะเป็นก�รสกัดก้ันก�รเจริญเติบโตของต้นไม้
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

ที่ปลูก ให้เปลี่ยนเป็นก�รปลูกเป็นแบบครึ่งวงกลมด้�นล่�งของ Slope เพื่อแก้ไขปัญห�นี้ เพื่อช่วยให้หญ้�แฝกได้ทำ�หน�้ที่รักษ�
คว�มชุ่มชื้นในดินได้อย่�งมีประสิทธิภ�พต่อไป 

 ๓. ก�รว�งแนวปลูกหญ้�แฝกแบบรูปตัววีควำ่� ( ) เพื่อแก้ไขก�รเกิดร่องนำ้�แบบลึกที่เกิดจ�กก�รกัดเซ�ะของนำ้� 
(Gully Erosion) ให้ปลูกหญ้�แฝกต�มแนวระดับพ�ดผ่�นร่องนำ�้และให้ระดับของแนวหญ้�แฝกตอนบน (ปล�ยแหลมของตัววีควำ�่) 
มีระดับสูงกว�่ด้�นล่�ง เมื่อนำ้�ไหลลงม�ต�มคว�มล�ดเทของพื้นที่ม�ถึงแนวหญ้�แฝก ซึ่งจะช่วยลดก�รกัดเซ�ะในร่องนำ้�และ
จะช่วยให้เกิดก�รทับถมของตะกอนในร่องนำ้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

 ๔. ให้ทดลองปลูกหญ�้แฝกโดยใช้สว�่นเจ�ะดิน เจ�ะลึกลงไปในชั้นของดินลูกรัง จ�กนั้นให้ใช้ดินดีใส่ในหลุมที่สว่�น
เจ�ะแล้ว จึงปลูกหญ้�แฝก ร�กหญ้�แฝกจะเจริญเติบโตหยั่งลึกลงไปในชั้นหินลูกรังได้ดียิ่ง 

 ๕. ให้พิจ�รณ�ปลูกหญ้�แฝกในพื้นที่โครงก�รเข�ชะงุ้มฯ ให้ทั่วพื้นที่ 

วันที่ ๖ สิงห�คม ๒๕๓๙
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระน�งเจ�้ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ และสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จฯ ไปทรงตรวจเย่ียมผลก�รปฏิบัติง�น ในพ้ืนท่ีโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ จังหวัดเพชรบุรี 
ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับหญ้�แฝก (เพิ่มเติม) กับน�ยสุเมธ ตันติเวชกุล น�ยประวิทย์ ทับทิมอ่อน น�ยชัยช�ญ ชโลธร 
และข้�ร�ชก�รที่รอรับเสด็จฯ สรุปดังนี้

 ๑. ก�รปลูกหญ้�แฝก ถ้�ปลูกแนวชิดกันม�กๆ หรือปลูกรอบโคนไม้ผลเป็นแบบวงกลม ถ้�ปลูกใกล้ต้นไม้ม�กเกินไป  
จะทำ�ให้ต้นไม้ข�ดนำ้�เพร�ะหญ้�แฝกใช้นำ้�ม�กและนำ้�จะซึมห�ร�กไม้ผลได้ย�ก เพร�ะร�กหญ�้แฝกกั้นไว้ ที่ปลูกไว้เป็นครึ่งวงกลม
และกอชิดกันนั้นถูกต้องแล้ว (ง�นวิช�ก�รเกษตรสวนสมเด็จฯ)

 ๒. บริเวณพ้ืนท่ีปลูกป่�เชิงเข�ทองอย่�ทำ�แบบปอกเปลือก ปุ๋ยจ�กเข�จะลงม� ดินและนำ�้จ�กเข�จะลงม� ควรต่อขย�ย
แนวหญ้�แฝกออกไปอีก ควรปลูกเป็นรูปตัววีควำ�่ ( ) ในไม่ช้�ก็จะเต็มร่อง ในท่ีเป็นร่องนำ�้ลึกควรทำ�คันดินหรือคันหินขว�งนำ�้ก่อน 
เพื่อทำ�เป็นทำ�นบเล็กๆ (Check Dam) อย�่ปลูกลงไปในร่องนำ้�โดยตรง นอกจ�กนั้นพื้นที่ระหว�่งแถวหญ้�แฝกที่เป็น Contour 
ดินจะมีคุณภ�พดีขึ้น น�่จะให้เกษตรกรปลูกพืชล้มลุก 

 ทั้งนี้ ก�รปลูกหญ้�แฝกโดยใช้สว่�นเจ�ะดิน ซึ่งได้ใช้สว่�นเจ�ะดินแบบมือหมุน เจ�ะเป็นบ�งส่วนที่เข�ชะงุ้ม ขุดให้
เป็นร่อง เพื่อให้ร�กหญ้�แฝกชอนไชไปในดิน

 - วิธีก�รปลูกหญ้�แฝกแซมในช่องว่�งแนวรั้วหญ้�แฝกในพื้นที่ดินด�น ให้ใช้สว�่นเจ�ะต�มแนวช่องว่�ง โดยใส่   
ปุ๋ยหมักลงไปต�มร่อง 

 - ควรใช้กรรไกรตัดหญ้�แฝกให้มีคว�มสูงประม�ณ ๓๐ ซม. ดินที่อยู่ระหว่�งแถวหญ้�แฝกจะอุดมสมบูรณ์เต็มไป
ด้วยธ�ตุอ�ห�ร ซึ่งควรปลูกพืชล้มลุกหรือไม้ผลแซม 

 ๓. ทรงส�ธิตวิธีก�รปลูกหญ�้แฝกเพื่อแก้ไขช่องว่�งระหว่�งแนวรั้วหญ้�แฝก โดยก�รขุดเป็นร่องต�มแนวช่องว่�ง 
และใช้ดินผสมปุ๋ยหมักใส่ในร่องแล้วปลูกหญ้�แฝกให้ชิดติดกันระยะห่�งไม่เกิน ๕ ซม. ต�มแนวช่องว่�งแล้วให้ตัดใบหญ้�แฝก
หัวท้�ยช่องว่�งให้เหลือ ๓๐ ซม.เพื่อให้หญ้�แฝกที่ปลูกใหม่ได้รับแสงแดด ควรให้นำ้�อย่�งสมำ่�เสมอจนกว่�หญ้�แฝกจะตั้งตัว
ได้ ดินที่ทับถมเหนือแนวรั้วหญ�้แฝกเป็นดินที่ดีม�ก ดินลึกถึง ๓๕ ซม. ขอให้เร่งรัดหญ้�แฝกแก้ไขช่องว่�งเพื่อให้แนวรั้ว    
หญ�้แฝกมีประสิทธิภ�พจะเป็นก�รช่วยให้ดินดียิ่งขึ้น 

วันที่ ๓ เมษ�ยน ๒๕๔๐
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�   
ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ดังนี้ 

 ๑. จุดเสด็จฯ ที่ ๑ ง�นศึกษ�ทดลองก�รใช้ประโยชน์หญ�้แฝก เพื่อพัฒน�ดินด�นท้�ยอ่�งเก็บนำ้�ห้วยทร�ยฯ ทรงมี
พระร�ชดำ�ริ ดังนี้ 
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

  - ให้ห�วิธีเจ�ะลงไปในชั้นดินด�นแล้วนำ�ดินที่มีคว�มร่วนซุยใส่ลงไปในหลุมสำ�หรับปลูกหญ้�แฝก เพื่อให้
ร�กหญ�้แฝกส�ม�รถทะลุดินด�นไปได้ หญ�้แฝกจะนำ�คว�มชื้นไประเบิดดินให้ร่วนซุยม�กขึ้น 

  - ให้ทดลองปลูกหญ้�แฝกเป็นแถวต�มแนว Contour ระยะห่�งระหว่�งต้นประม�ณ ๕ ซม. เพื่อป้องกันก�ร
ชะล�้งของหน้�ดินและช่วยทำ�ให้เกิดหน้�ดินม�ทับถมกันบริเวณแนวรั้วหญ้�แฝกซึ่งต่อไปจะใช้ดินทำ�ก�รเพ�ะปลูกได้ 

  - ก�รปลูกหญ้�แฝกล้อมรอบต้นไม้ควรปลูกแบบฮวงซุ้ย (ครึ่งวงกลม) เพื่อช่วยเก็บกักคว�มชื้นให้แก่ต้นไม้ 

 ๒. จุดเสด็จฯ ที่ ๒ ง�นอนุรักษ์ดินและนำ้�บริเวณลุ่มนำ้�เข�บ่อขิงทรงมีพระร�ชดำ�ริ ดังนี้

  - ให้ปลูกป่�และหญ้�แฝกต�มแนว Contour เมื่อเวล�ฝนตกลงม� จะพัดพ�เศษใบไม้ม�ติดอยู่ที่แนวหญ้�แฝก
เป็นก�รทำ�ให้ดินมีคว�มอุดมสมบูรณ์ โดยกรมป่�ไม้มีหน้�ที่ปลูกป�่และกรมพัฒน�ที่ดินมีหน้�ที่ปลูกหญ�้แฝก ซึ่งศูนย์ศึกษ�
ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ จะเป็นหน่วยง�นกล�งที่ให้ทั้ง ๒ หน่วยง�นร่วมกันประส�นดำ�เนินก�ร

วันที่ ๒๓ เมษ�ยน ๒๕๔๐
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
เข�หินซ้อนฯ มีพระร�ชดำ�ริ สรุปดังนี้

 ๑. จุดเสด็จฯ ที่ ๑ บนสันเขื่อนอ่�งเก็บนำ้�ห้วยเจ๊ก มีพระร�ชดำ�ริ ดังนี้ 

  เรื่องก�รปลูกหญ้�แฝกรอบขอบแนวป�่ไม้เพื่อป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของหน�้ดิน เศษใบไม้ที่ร่วงหล่นจะ
ช่วยทำ�ให้ดินมีก�รพัฒน�ที่ดีขึ้น เมื่อใบไม้ย่อยสล�ย ส่วนหญ้�แฝกที่ปลูกในระหว่�งไม้ยืนต้นจะไม่ต�ย แต่ชะงักก�รเจริญเติบโต
ระยะหนึ่ง เมื่อมีก�รตัดไม้ออกแฝกก็จะเจริญได้อีกครั้ง ให้ปลูกหญ้�แฝกในดินด�น โดยระเบิดดินด�นเป็นหลุมแล้วปลูก   
หญ�้แฝกลงในหลุมเพื่อดันชั้นดินด�นให้แตกส�ม�รถดักตะกอนตลอดจนใบไม้ทำ�ให้เกิดดินใหม่ขึ้น 

 ๒. จุดเสด็จฯ ที่ ๒ ณ ศ�ล�ทรงง�นบริเวณอุทย�นมัจฉ� มีพระร�ชกระแสกับผู้อำ�นวยก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน� 
เข�หินซ้อนฯ ดังนี้ 

  - ให้ศึกษ�ก�รปลูกหญ้�แฝกในดินด�นของตำ�บลเข�หินซ้อน ซ่ึงได้เคยให้ทำ�ในดินด�นท่ีเข�ชะงุ้ม (โครงก�รศึกษ�
วิธีก�รฟ้ืนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเข�ชะงุ้มฯ อำ�เภอโพธ�ร�ม จังหวัดร�ชบุรี) และห้วยทร�ย (ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ อ.ชะอำ� 
จ.เพชรบุรี) ม�แล้ว 

วันที่ ๙ พฤษภ�คม ๒๕๔๐
 วันพืชมงคล พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
ไปยังแปลงน�ส�ธิตในสวนจิตรลด�และได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ แก่รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ (น�ยชูชีพ 
ห�ญสวัสดิ์) รัฐมนตรีช่วยว่�ก�รกระทรวงเกษตรฯ และข้�ร�ชก�รชั้นผู้ใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องอนุรักษ์ดิน สรุปดังนี้ 

 - ก�รอนุรักษ์ดินก็ต้องดำ�เนินก�รควบคู่ไปกับก�รอนุรักษ์ฟื้นฟูป่�ไม้ นอกเหนือจ�กก�รแก้ไขปัญห�ดินเปรี้ยวต�ม
ที่พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริแล้ว ก�รอนุรักษ์ดินด้วยหญ้�แฝกต้องทำ�ให้กว้�งขว�งเพื่อป้องกันและรักษ�หน้�ดินไม่ให้สูญห�ย 
ได้ทดลองทำ�คร้ังแรกท่ีศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ และท่ีโครงก�รเข�ชะงุ้มฯ ด้วย ตลอดจนเข้�ไปดำ�เนินก�รเป็นตัวอย่�งที่
ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ฯ อีกหล�ยแห่ง จึงขอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจ�รณ�ดำ�เนินก�รในบริเวณท่ีจะฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ดิน
และนำ้�ในพื้นที่เสื่อมโทรมต่�งๆ ด้วย 

วันที่ ๒๔ กรกฎ�คม ๒๕๔๐
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ณ อ�ค�รจักรพันธ์เพ็ญศิริ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
และพระร�ชท�นพระบรมร�โชว�ท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหญ�้แฝก ขออัญเชิญม�ไว้ ณ ที่นี้ 

 “...บัณฑิตทุกคนควรจะได้สนใจสังเกตศึกษ�เรื่องร�วบุคคลและสิ่งต�่งๆ ที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องกับตัวเองให้ม�ก 
อย่�ละเลยหรือมองข้�มแม้สิ่งเล็กน้อย เช่น ต้นหญ้� ซึ่งถ้�ศึกษ�พิจ�รณ�ให้ดีก็จะก่อให้เกิดปัญญ�ได้ หญ้�นั้นมีทั้งหญ้�ที่เป็น
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

วัชพืชซ่ึงเป็นโทษและหญ้�ท่ีมีคุณอย่�งหญ้�แฝก ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่�งย่ิงแก่ก�รอนุรักษ์ดินและนำ�้ เพร�ะมีร�กท่ีหย่ังลึกแผ่กระจ�ย
ลงไปตรงๆ ทำ�ให้อุ้มนำ้�และยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงและมีลำ�ต้นชิดติดกันแน่นหน� ทำ�ให้ดักตะกอนดินและรักษ�หน�้ดินได้ดี...” 

วันที่ ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๔๐
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี 
ไปพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ณ อ�ค�รจักรพันธ์เพ็ญศิริ มห�วิทย�ลัย
เกษตรศ�สตร์ และพระร�ชท�นพระบรมร�โชว�ทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหญ�้แฝก ขออัญเชิญม�ไว้ ณ ที่นี้ 

 “...สิ่งที่ดีมีประโยชน์นั้นจะต้องใช้ให้ถูกต้องต�มหลักวิช�และเหม�ะสมกับสภ�พก�รณ์ทั่วไปด้วย จึงจะได้ผลที่พึง
ประสงค์ อย่�งเช่น ก�รปลูกหญ้�แฝกจะต้องปลูกให้ชิดติดกันเป็นแผงและว�งแนวให้เหม�ะสมกับลักษณะภูมิประเทศ เป็นต้นว่�
บนพ้ืนท่ีสูงจะต้องปลูกต�มแนวขว�งของคว�มล�ดชันและร่องนำ�้ บนพ้ืนท่ีร�บจะต้องปลูกรอบแปลงหรือปลูกต�มร่องสลับกับพืชไร่ 
ในพ้ืนท่ีเก็บกักนำ�้จะต้องปลูกเป็นแนวเหนือแหล่งนำ�้ หญ้�แฝกท่ีปลูกโดยหลักวิธีดังน้ี จะช่วยป้องกันก�รพังทล�ยของหน้�ดินรักษ�
คว�มชุ่มช้ืนในดินเก็บกักตะกอนดินและส�รพิษต่�งๆ ไม่ให้ไหลลงแหล่งนำ�้ ซ่ึงจะอำ�นวยผลเป็นประโยชน์อย่�งย่ิงแก่ก�รอนุรักษ์ดิน
และนำ้� ตลอดจนก�รฟื้นฟูดินและป�่ไม้ให้สมบูรณ์ขึ้น บัณฑิตผู้จะออกไปเริ่มต้นชีวิตก�รง�นต่อไป จึงควรจะได้ศึกษ�พิจ�รณ�
เรื่องคว�มถูกต้องเหม�ะสมที่กล่�วนี้ให้ทร�บชัด...” 

วันที่ ๒๓ มิถุน�ยน ๒๕๔๑ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�  
ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี

 ในก�รนี้ ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�รัส ณ พระร�ชนิเวศมฤคท�ยวัน อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี คว�มตอนหนึ่งว่�

 “...ปลูกหญ�้แฝกเพื่อที่จะให้ดินนั้นพัฒน�ขึ้นม�เป็นดินที่สมบูรณ์ โดยที่ปลูกหญ�้แฝกและทำ�คันกั้นไม่ให้ตะกอน
เหล่�นั้นไหลลงไปในห้วยก็ส�ม�รถฟื้นฟูได้อย�่งดี ห�กว่�ไม่ปฏิบัติเช่นนี้ ดินนั้นจะหมดไปเลยเหลือแต่ดินด�นและทร�ยและ
ดินที่อ�จเป็นดินสมบูรณ์ก็ไหลลงไปในห้วย ทำ�ให้ห้วยตื้นเขิน เมื่อห้วยตื้นเขิน นำ้�ที่ลงม�จ�กภูเข�ก็ท่วมในที่ร�บและนำ้�ที่ลง
ม�จ�กเข�จะลงม�โดยเร็วเพร�ะภูเข�มีต้นไม้น้อย ทำ�ให้นำ้�ลงม�รวมอย่�งฉับพลันและท่วม...”

วันที่ ๑๔ กรกฎ�คม ๒๕๔๑ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตรก�รดำ�เนินง�นโครงก�รศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�
ห้วยทร�ยอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริเกี่ยวกับหญ�้แฝก 
คว�มตอนหนึ่งว�่ 

 “...ข้อสำ�คัญที่ม�เพร�ะว่�ที่ดินในเมืองไทยมันมีน้อยลงที่จะใช้ง�นได้ จึงต้องห�ที่เลวๆ ให้พัฒน�ขึ้นเป็นที่ที่ใช้ได้ และ
ให้คว�มสำ�คัญของโครงก�รนี้เป็นยังไง ต้องลงมือหล�ยฝ่�ยกรมพัฒน�ที่ดินและกรมป่�ไม้ศึกษ� และถ้�ทำ�ได้แล้วเมืองไทยนี้
ไม่อับจน...” 

 “...หญ�้แฝกนี้จะกักนำ้�และปุ๋ยที่ม�จ�กภูเข� ภูเข�เป็นเครื่องปฏิกรณ์นำ้�และปุ๋ยไม่ต้องเอ�ปุ๋ยที่ไหน พัฒน�ดินก็สบ�ย 
กอ็�ศัยชลประท�นแล้วก็ป่�ไม้...” 

 “...เร�จะสร้�งของดีซ้อนบนของเลวน่ัน อย่�ไปนึกไปใช้ด�นอันน้ีเพร�ะด�นอันน้ีไม่มีอ�ห�รและแข็งเหลือเกิน ต้องสร้�ง
ผิวดินใหม่ขึ้นม� หญ้�แฝกเร�เจ�ะดินลงไปแล้วเอ�ดินที่มีอ�ห�รลงไป หญ้�แฝกก็ส�ม�รถชอนไชอยู่ได้ แล้วหญ้�แฝกนั้นเวล�
นำ้�ฝนชะม�จ�กภูเข�จะชะใบไม้ม�ติด หญ�้แฝกก็จะเป็นดินที่ใช้ได้ ดินนี้จะเพิ่มขึ้นไป แล้วก็ดินนี้น�นไปจะเป็นดิน...” 

วันที่ ๒๐ เมษ�ยน ๒๕๔๓
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีพระร�ชดำ�รัสที่ศูนย์ศึกษ�ก�รพัฒน�ห้วยทร�ยฯ อำ�เภอชะอำ� จังหวัดเพชรบุรี 
(บริเวณพื้นที่เข�บ่อขิง) สรุปดังนี้

 ๑. ให้ทดลองปลูกไม้ส�ธรร่วมกับหญ้�แฝกต่อไปและทำ�ก�รศึกษ�กับไม้ชนิดอื่นๆ ว่� ชนิดใดจะเหม�ะสมกับพื้นที่
ดินด�นได้ดี
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
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 ๒. ก�รแก้ไขดินเลวโดยวิธีท�งธรรมช�ติ โดย

  ๑) ปลูกหญ้�แฝกเพื่อให้ดินด�นแตกตัวจะทำ�ให้นำ้�ซึมผ่�นไปได้

  ๒) ปลูกต้นไม้ควบคู่กับก�รปลูกหญ้�แฝก ต้นไม้จะเจริญเติบโตในดินด�นได้ เน่ืองจ�กแฝกให้นำ�้และช่วยดึงไนโตรเจน

วันที่ ๑๒ เมษ�ยน ๒๕๔๔ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีพระร�ชดำ�รัสกับ ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี เจ้�หน้�ที่โครงก�รหลวง ณ โครงก�ร
ส่วนพระองค์ สวนจิตรลด� กรุงเทพฯ สรุปดังนี้

 ๑. ก�รนำ�ร่องก�รใช้หญ�้แฝกกับดินเหนียวในก�รก่อสร้�งยุ้งฉ�งร�ค�ถูกเป็นตัวอย�่งแก่กสิกรรมในชนบท ให้ทำ�ก�ร
ทดลองเก็บข้�วเปลือกจริงเพื่อพิจ�รณ�ลู่ท�งก�รควบคุมคว�มร้อนที่เกิดจ�กก�รเก็บเมล็ดข้�วเปลือกในยุ้งฉ�งแบบนี้และให้ใช้
หลังค�ยุ้งฉ�งแบบบ้�นของช�วเอสกิโม (Igloo) เพื่อแก้ไขปัญห�คว�มร้อนและคว�มชื้นที่จะเกิดขึ้นจ�กก�รเก็บข้�วเปลือกและ
ให้มีก�รศึกษ�เพื่อก�รป้องกันคว�มเสียห�ยของพื้นผิวภ�ยนอกของยุ้งฉ�งเมื่อถูกคว�มชื้น

 ๒. ให้ศึกษ�เรื่องหญ้�แฝกและสกัดส�รสำ�คัญม�เพื่อใช้ในก�รควบคุมป้องกันกำ�จัดปลวกให้มีก�รศึกษ�ก�รพัฒน�
เยื่อหญ้�แฝกให้ปลวกไม่ส�ม�รถทำ�ล�ยได้ โดยก�รพิจ�รณ�กำ�จัดส�รที่เป็นอ�ห�รของปลวกเสียตั้งแต่ต้นจะได้ไม่มีปัญห�
เมื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตส�หกรรม

 ๓. ก�รใช้หญ้�แฝกเป็นวัสดุแทนไม้ในอุตส�หกรรมเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภ�ยใน โดยให้มีก�รศึกษ�คว�มคงทนของ
แผ่นไม้อัดหญ้�แฝกต่อสภ�พก�รทำ�ล�ยของปลวกและก�รศึกษ�เพื่อห�วัสดุภ�ยในประเทศ เพื่อทดแทนก�รนำ�เข้�วัสดุที่เป็น
ตัวประส�นจ�กต่�งประเทศ

 ๔. ก�รใช้หญ�้แฝกเป็นวัสดุก่อสร้�งท�งวิศวกรรมที่ประหยัด ปลอดมลภ�วะประหยัด พลังง�น ช�วบ้�นส�ม�รถ
ทำ�ได้เองโดยเถ้�หญ้�แฝก สัดส่วนก�รใช้เถ้�หญ้�แฝกเป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์และผลท่ีได้รับโดยเน้นเร่ืองคว�มแข็งแรง คว�มทนท�น 
ส่วนก�รประยุกต์ใช้เยื่อหญ้�แฝกเป็นวัสดุเสริมแรงสัดส่วนก�รใช้เถ้�หญ้�แฝกโดยเน้นเรื่องก�รพัฒน�ให้มีคุณสมบัติที่ดีกว่�
และทดแทนก�รใช้วัสดุสังเคร�ะห์

 ๕. ก�รแสดงแบบจำ�ลองก�รเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติท�งชลศ�สตร์ของก�รไหลลักษณะก�รกัดเซ�ะและก�รกักเก็บ
ตะกอนของระบบแถบหญ้�แฝก ดังนี้

  ๑) ให้มีก�รขย�ยแบบจำ�ลองจ�กแบบจำ�ลองแสดงแนวคิดเป็นแบบจำ�ลองที่ส�ม�รถเก็บข้อมูลได้ถูกต้องและ
เป็นที่ยอมรับท�งวิศวกรรม รวมทั้งให้มีก�รทดสอบเพื่อยืนยันข้อมูลในภูมิประเทศจริงด้วย

  ๒) ให้นำ�ข้อมูลที่ได้รับจ�กแบบจำ�ลองไปประยุกต์ใช้แถบหญ้�แฝกเพื่อลดคว�มเสียห�ยจ�กก�รเกิดอุทกภัย
ในพื้นที่เกษตรกรรม

  ๓) ให้มีก�รศึกษ�ก�รใช้แถบหญ้�แฝกและพืชพันธุ์ลดหรือป้องกันส�รไนเตรทจ�กก�รทำ�ก�รเกษตรซึมซับ 
ลงในดิน ลงไปปนเปื้อนกับแหล่งนำ้�ใต้ดินในระดับล�่ง

  ๔) ก�รใช้คว�มชุ่มชื้นของแถบหญ้�แฝกลดหรือป้องกันคว�มเสียห�ยที่เกิดจ�กไฟป�่

  ๕) รูปแบบก�รส่งเสริมก�รปลูกหญ้�แฝกเป็นพืชร�ยได้แบบครบวงจร โดยเน้นก�รจัดกลุ่มกสิกรรมเพ่ือให้ส�ม�รถ
ควบคุมปริม�ณ คุณภ�พและส�ยพันธุ์ที่กำ�หนดได้ เพื่อเป็นก�รแยกออกจ�กก�รส่งเสริมก�รปลูกเพื่อป้องกันรักษ�ดิน โดยให้
ระมัดระวังก�รปลูกแยกจ�กระบบอนุรักษ์ ซึ่งแฝกเป็นพืชที่มีร�ยได้สู่เกษตรกรก็ให้ทำ�ไปโดยให้วิจัยเพื่อลดต้นทุนก�รผลิตลง 
ในก�รลดต้นทุนก�รผลิตให้ขย�ยพันธุ์โดยใช้ Tiller ที่แยกออกม�

  ๖) แนวท�งก�รใช้เยื่อหญ�้แฝกเป็นอุตส�หกรรมภ�ชนะเมล�มีน โดยให้มีก�รพิจ�รณ�ผลิตภ�ชนะหรือเครื่องใช้
ที่เหม�ะสมกับสีต�มธรรมช�ติของเยื่อหญ้�แฝก และให้พิจ�รณ�จดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ภ�ชนะเมล�มีนจ�กเยื่อหญ้�แฝกได้

  ๗) ลู่ท�งก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ�ผลง�นวิจัยค้นคว้�และผลิตภัณฑ์หญ้�แฝกของมูลนิธิโครงก�รหลวง ดังน้ี

   - ให้คณะทำ�ง�นวิจัยและพัฒน�เทคโนโลยีหญ้�แฝก เร่งรัดก�รดำ�เนินก�รต�มที่ได้คิดริเริ่มไว้ต่อไป เพร�ะมี
คุณค่�และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
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   - ผลง�นใดที่ส�ม�รถดำ�เนินก�รจดสิทธิบัตรได้ ขอให้คณะทำ�ง�นสิทธิบัตรหญ้�แฝกรีบดำ�เนินก�รเพื่อ 
จะได้เป็นทรัพย์สินของแผ่นดินต่อไปในภ�ยหน้�

วันที่ ๑๓ กันย�ยน ๒๕๔๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว มีพระร�ชดำ�รัสกับ ฯพณฯ น�ยกรัฐมนตรี ณ วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ คว�มว่�

 “...ในก�รก่อสร้�งขน�ดใหญ่ ต้องมีก�รปรับปรุงเปิดพื้นที่เป็นอันม�ก โดยเฉพ�ะพื้นที่เชิงเข� ควรที่จะต้องมีก�รใช้ 
หญ�้แฝกปลูกเป็นพืชนำ�เพื่อฟื้นคืนสภ�พพื้นที่และภูมิทัศน์และคว�มอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นั้นอย่�งได้ผล...” 

วันที่ ๑๖ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๕ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้มีพระร�ชดำ�ริ ณ โครงก�รปลูกป่�ถ�วรเฉลิมพระเกียรติของบริษัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) 
อำ�เภอปร�ณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้

 ๑. ควรปลูกหญ�้แฝกก่อนหรือพร้อมกับปลูกป่�โดยเฉพ�ะที่ล�ดชัน โดยต้องปลูกให้ถูกวิธี คือขว�งแนวล�ดชัน
เพร�ะในแผนที่ ปตท. แสดงก�รปลูกป่�จะเป็นแนวลงม�เหมือนที่ช�วเข�ปลูกกะหลำ่� โดยให้สังเกตที่ลำ�ห้วยด้�นล�่งภูเข�จะเห็น
ดินลงไปกองอยู่เต็ม

 ๒. ควรปลูกหญ้�แฝกเป็นแนวกันไฟป่�ของแปลงปลูกป่� เพร�ะก�รปลูกป่�ของหน่วยง�นต้องมีเจ�้หน้�ที่หน่วยดับไฟ 
ต้องใช้รถจักรย�นยนต์เพื่อตรวจป่� ขอให้ใช้วิธีปลูกหญ�้แฝกเป็นแนวเพร�ะหญ้�แฝกนั้นต่�งกับหญ้�ค�ซึ่งหน้�แล้งจะแห้ง
ติดไฟง�่ย แต่หญ้�แฝกหน้�แล้งจะเขียวเพร�ะมีร�กลึกดูดคว�มชื้นตลอดเวล�จะเป็นแนวกันไฟโดยธรรมช�ติ

วันที่ ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๔๕
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวได้มีพระร�ชดำ�ริกับ ฯพณฯ น�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี และคณะกรรมก�รบริห�ร
สภ�วิจัยแห่งช�ติและคณะวิจัย ณ ศ�ล�เริง วังไกลกังวลอำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้

 หญ้�แฝกเป็นพืชเอนกประสงค์ท่ีส�ม�รถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้อย่�งแพร่หล�ย นอกจ�กคุณประโยชน์หลักของหญ้�แฝก
ที่ใช้ปลูกเพื่อป้องกันก�รชะล�้งพังทล�ยของดิน และช่วยฟื้นฟูคว�มอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว ร�กของหญ�้แฝกที่แผ่หยั่งลึกลงไป
ในดินยังช่วยดูดซับส�รพิษท่ีปนเป้ือนม�กับนำ�้ท่ีไหลผ่�น อีกท้ังคุณสมบัติพิเศษของกอและใบหญ้�แฝกท่ีปลูกล้อมรอบพ้ืนท่ีเกษตร 
ยังมีส่วนช่วยในก�รป้องกันปลวกและหนูไม่ให้เข้�ม�ทำ�คว�มเสียห�ยให้กับพืชและผลิตผลในพ้ืนท่ีน้ันๆ รวมท้ังใช้ป้องกันงูได้อีกด้วย

 ปลวกมีหล�ยชนิดบ�งชนิดก็ทำ�ล�ยบ้�นเรือน แต่หล�ยชนิดก็มีประโยชน์ทำ�ให้ดินดีและปลวกที่กินหญ�้แฝกยังไม่ต�ย
ทันที เพียงแต่ทำ�ให้ปวดท้องเท่�นั้น

 ก�รปลูกแฝกเพ่ือเป็นแนวกันไฟ เป็นประโยชน์ท่ีสำ�คัญอีกประก�รหน่ึงของหญ้�แฝกท่ีจะช่วยลดคว�มเสียห�ยจ�กไฟป่� 
ไม่ว่�จะเป็นในป่�ปลูกหรือป่�ธรรมช�ติ

 ควรปลูกแฝกก่อนหรือร่วมกับแปลงปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพ�ะบนภูเข�จะช่วยป้องกันก�รชะล้�งดินและป้องกันไฟป�่ได้
เพร�ะแฝกทนไฟ ใบจะสดตลอดปีและร�กที่หยั่งลึกลงในดินจะช่วยดูดคว�มชื้นไว้ ดังนั้น ก�รปลูกแฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟจะ
ช่วยป้องกันไฟป�่ในฤดูแล้งได้

 ก�รปลูกยูค�ลิปตัสและสนบนภูเข� มักเกิดไฟไหม้ทุกปีควรพิจ�รณ�ปลูกแฝกร่วม

 ก�รนำ�ใบหญ�้แฝกม�อัดเป็นแผ่นและนำ�ไปใช้ประโยชน์ทดแทนไม้จริงจะช่วยลดก�รนำ�เข�้ไม้ รวมทั้งลดก�รตัดไม้
ทำ�ล�ยป่�ลงได้ แต่เนื่องจ�กกรรมวิธีก�รผลิตแผ่นแฝกอัดใช้ก�ว ซึ่งต้องนำ�เข้�จ�กต่�งประเทศมีร�ค�แพง ควรมีก�รศึกษ�
เพื่อพัฒน�ใช้ก�วซึ่งผลิตขึ้นภ�ยในประเทศที่มีคุณภ�พดีและร�ค�ถูกเพื่อประหยัดค�่ใช้จ�่ยของประเทศ

 ก�รนำ�ร�กหญ้�แฝกม�สกัดนำ้�มันหอมระเหย ถึงแม้ว่�มีร�ค�แพงควรมีก�รศึกษ�พัฒน�เกี่ยวกับก�รปลูกแฝกเพื่อผลิต
โดยเฉพ�ะ ไม่ควรมีก�รขุดกอแฝกเพื่อนำ�ร�กม�ใช้ในก�รนำ�ไปสกัดนำ้�มันหอมระเหย

 สำ�หรับใบแฝกที่นำ�ม�ใช้เป็นวัตถุดิบนั้น ควรมีก�รศึกษ�ด้วยว�่ห�กมีก�รส่งเสริมและดำ�เนินก�รในระดับอุตส�หกรรม 
แล้วจะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม่ โดยปกติหญ้�แฝกจะมีใบม�กและมีก�รเจริญเติบโตได้เร็ว ควรมีก�รศึกษ�ให้มีก�รนำ�ใบไปใช้
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อย่�งเหม�ะสมไม่ให้เกิดผลกระทบกับวัตถุประสงค์หลักคือ ก�รใช้หญ้�แฝกเพ่ือป้องกันก�รชะล้�งและก�รพังทล�ยของดิน ดังน้ัน
ห�กจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นควรพิจ�รณ�เตรียมพื้นที่เพื่อก�รปลูกโดยเฉพ�ะ และควรวิจัยก�รนำ�วัตถุดิบอื่นที่เหม�ะสม  
ม�เป็นส่วนผสมในก�รทำ�แผ่นไม้อัดด้วย

วันที่ ๒๒ กุมภ�พันธ์ ๒๕๔๖ 
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้มีกระแสพระร�ชดำ�รัสกับหม่อมร�ชวงศ์ แซมแจ่มจรัส รัชนี และคณะทำ�ง�นโครงก�ร
พัฒน�หญ้�แฝกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจโครงก�รหลวง ณ ศ�ล�เริง วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้

 เบิก น�ยวีระชัย ณ นคร ผู้อำ�นวยก�รองค์ก�รสวนพฤกษศ�สตร์ นักวิช�ก�ร ผู้เช่ียวช�ญ ด้�นส�ยพันธ์ุหญ้�แฝก เพ่ือถว�ย
ร�ยง�นเกี่ยวกับชนิดพันธุ์และส�ยพันธุ์หญ้�แฝกที่พบในประเทศ และแนวท�งก�รคุ้มครองส�ยพันธุ์หญ้�แฝกในประเทศไทย

 น�ยวีระชัยฯ ได้ถว�ยร�ยง�นสรุปคว�มเป็นม�ของก�รศึกษ�เกี่ยวกับชนิดพันธุ์และส�ยพันธุ์หญ้�แฝก ตั้งแต่ที่ได้
พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริ ให้นำ�หญ�้แฝกม�ใช้ในก�รอนุรักษ์ดินและนำ้�ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ มีผลก�รดำ�เนินง�นศึกษ�สนอง
พระร�ชดำ�ริของสำ�นักง�น กปร. ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่�ประเทศไทยมีหญ้�แฝกเพียง ๒ ชนิด คือ หญ้�แฝกหอมและหญ้�แฝกดอน

 ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นต้นม� กรมพัฒน�ที่ดิน ได้ดำ�เนินก�รร�บรวมหญ้�แฝกจ�กแหล่งพันธุ์ต่�งๆ รวม ๕๗ แหล่งพันธุ์
จ�กทั่วประเทศ ม�จัดปลูกเพื่อคัดเลือกพันธุ์ สำ�หรับนำ�ไปใช้ให้ถูกกับชนิดของดินในแต่ละพื้นที่ ต่อจ�กนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ 
โครงก�รหลวงได้รวบรวมส�ยพันธ์ุหญ้�แฝกท่ีมีคุณสมบัติเฉพ�ะต่�งๆ จ�กท่ัวประเทศ เพ่ือก�รใช้ประโยชน์เฉพ�ะด้�นต�มท่ีต้องก�ร

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวทรงมีรับสั่งถ�มว่� ส�ยพันธุ์หญ้�แฝกของไทยที่ได้ถว�ยร�ยง�นม�ทั้งหมดนั้น มีก�ร
จดสิทธิบัตรไว้แล้วบ้�งหรือไม่ เพร�ะได้ทร�บว่� Dr. Yoon ช�วม�เลเซีย ได้ดำ�เนินก�รจดสิทธิบัตรชนิดหญ้�แฝกต่�งๆ ไว้แล้ว
เกือบทั้งหมด

 น�ยวีระชัยฯ : กร�บบังคมทูลว่� ของไทยยังไม่ได้มีก�รจดสิทธิบัตรไว้แต่ประก�รใด

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว : ต้องรีบดำ�เนินก�รจดสิทธิบัตรส�ยพันธุ์หญ�้แฝกของไทยไว้ทั้งหมด ก่อนที่จะมีใครม�
นำ�ไปใช้ประโยชน์ และให้รีบศึกษ�ห�วิธีดำ�เนินก�ร แม้แต่ชนิดที่ไม่เหม�ะสมที่จะนำ�ไปใช้ก็ต้องจดไว้ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้ใคร
นำ�ไปใช้อย่�งผิดๆ

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : เท่�ที่ทร�บม� ขณะนี้กล้�หญ�้แฝกยังมีไม่พอต่อก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์ เมื่อมีคนไป
ขอจ�กกรมพัฒน�ที่ดินก็ไม่มีให้ ทำ�ให้ไม่มีก�รนำ�ไปใช้ จะไปขอจ�กหน่วยง�นไหนก็ไม่มี ดังนั้น ก่อนอื่นอันเป็นพื้นฐ�นสำ�คัญ
ประก�รแรก จะต้องทำ�ให้มีกล้�แฝกเพียงพอต่อก�รจ่�ยแจกให้ช�วบ้�นได้นำ�ไปใช้ประโยชน์แล้ว จึงดำ�เนินก�รห�ประโยชน์
ด้�นอื่น ดังเช่นที่ได้นำ�ม�แสดงอยู่นี้

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ขอเบิก น�ยอรรถ สมร่�ง อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน เพื่อม�รับฟังพระร�ชกระแส

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : กรมพัฒน�ที่ดิน มีหน้�ที่พัฒน�ปรับปรุง บำ�รุงดิน ให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ หญ้�แฝก
เป็นพืชตัวหนึ่งที่จะส�ม�รถช่วยได้ ก็ให้ดำ�เนินก�รทำ�ให้มีกล้�หญ้�แฝกเพียงพอด้วย

 อธิบดีกรมพัฒน�ที่ดิน : ขณะนี้กรมพัฒน�ที่ดินก็ได้ดำ�เนินก�รอยู่แล้วต�มศูนย์พัฒน�ที่ดินทั่วประเทศ และยังมีโครงก�ร
หมอดินอ�ส�ช่วยชี้แจงช�วบ้�นในก�รปลูกพืชต่�งๆ ด้วย

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : ต้องให้ช�วบ้�นมีคว�มเข้�ใจและมีแฝกให้เข�ปลูกเพียงพอ ขณะน้ีไม่เพียงพอ ยังข�ดอีกม�ก 
ห�กยังไม่มีกล�้พอ จะปลูกไปทีละสิบเมตร ห้�สิบเมตร ร้อยเมตรก็ได้ แล้วขย�ยจ�กที่นั่นไปปลูกได้อีกไม่น�นก็จะเต็มพื้นที่

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : ก�รนำ�หญ้�แฝกไปใช้ประโยชน์ดังท่ีจัดแสดงไว้หล�กหล�ยน้ี ไม่ใช่ว่�ไม่ดี หรือไม่น่�สนใจ 
แต่เห็นว่�ควรที่จะดำ�เนินก�รขย�ยพันธุ์ให้มีเพียงพอก่อน แล้วจึงดำ�เนินก�รด้�นอื่นเพร�ะหลักที่เป็นหัวใจของก�รใช้แฝกนั้น
ก็คือ ก�รนำ�ไปใช้ป้องกันก�รชะล้�งพังทล�ยของดิน ปรับปรุงดิน แฝกจะช่วยยึดดิน ร�กก็ช่วยเพิ่มคว�มชุ่มชื้นในดิน

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ขอเบิกท่�นรัฐมนตรี น�ยอดิศัย โพธ�ร�มิก ท่ีได้เข้�เฝ้�อยู่ ณ ท่ีน้ีด้วย เพ่ือรับสนองพระร�ชดำ�ริ 
ในฐ�นะตัวแทนรัฐบ�ล

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : ฝ�กถึงท�่นน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะที่ท�่นเป็นตัวแทนของรัฐบ�ล ว่�ให้ช่วยสนับสนุน
โครงก�รหญ�้แฝกด้วย เพร�ะจะยังให้เกิดผลดีโดยรวมต่อผืนแผ่นดินทั้งประเทศในวันข้�งหน้�
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

 นำ้�ที่นำ้�ตกห้วยแก้วนั้น ขณะนี้ได้รับแจ้งว่�ไหลแล้วไม่แห้ง แต่นำ้�ที่อื่นโดยรอบ ยังพ�กันแห้งห�ยหมด คว�มชื้นลดลง
เพร�ะป่�ถูกทำ�ล�ย หน�้ดินเปิดสูญเสียไปม�ก จะฟื้นคืนให้ได้ถ�วรก็ต้องใช้หญ้�แฝกเข�้ไปช่วยด้วย

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว : ได้เคยไปเยี่ยมโรงเรียนแห่งหนึ่งและพบว�่มีแฝกกอใหญ่ขึ้นอยู่สูงเกือบ ๓ เมตร ซึ่งครู
และนักเรียนพ�กันภ�คภูมิใจ แต่ที่จริงแสดงว่�เข�ไม่ทร�บ ไม่รู้ว�่มันใช้ประโยชน์ไม่ได้ จะใช้ได้ต้องแยกเอ�ม�ปลูก ให้เป็นแถว
เป็นแนวจึงจะเกิดผล

 ก�รปลูกหญ้�แฝก จะต้องปลูกให้ถูกต้องด้วย ไม่ให้มีคว�มห่�งม�กเกินไปจนเป็นช่อง ก็จะไม่ส�ม�รถก้ันนำ�้ กักตะกอนดิน
ฮิวมัสต�่งๆ ไว้ได้ และเมื่อปลูกเป็นชั้นๆ ต�มเนิน จะช่วยเป็นกำ�แพงกั้นนำ้�ที่ไหลบ�่ลงม�ได้ ที่เห็นว่�เหม�ะสมก็คือคว�มห�่ง
ประม�ณ ๕ ซม. ซึ่งเมื่อแฝกเติบโตก็จะขย�ยออกม�ชนกันเป็นแถวแน่นมีประสิทธิภ�พ

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว : ที่บ้�นหนองพลับ บ�้นแขก ห้วยทร�ยและเข�ชะงุ้ม ไปปลูกทดลองม�หมดแล้วเป็น
ดินกรวดแดง ดินลูกรังและดินด�น ต้องใช้ชะแลงแทงเจ�ะลงไปปลูกอะไรก็ไม่ได้ แต่ส�ม�รถปลูกแฝกได้และร�กแฝกก็เจ�ะ
ดินลงไปชั้นล�่งได้ ต่อม�ก็เกิดเป็นดินดำ�ขึ้นปลูกพืชอื่นได้ ดร. เคยไปดูหรือไม่

 น�ยวีระชัยฯ กร�บบังคมทูล เคยไปดูกับหน่วยง�น กปร. พื้นที่ข้�งล่�งก็เป็นดินด�นและไม่มีคุณค่�ท�งอ�ห�ร

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : โครงก�รหลวงได้มอบหม�ยให้ ดร.อำ�พรรณฯ จ�กมห�วิทย�ลัย เชียงใหม่ ทำ�โครงก�ร
เพิ่มจุลินทรีย์ในวัสดุดินที่ปลูกแฝก เพิ่มคุณค�่ธ�ตุอ�ห�รให้พืช ทดลองปลูกไว้ไม่น�นได้กอโตม�กกว่�ธรรมด�ชัดเจน

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : ที่ป�่พรุ จังหวัดนร�ธิว�ส มีก�รพัฒน�ที่รอบนอกพรุ พื้นที่เป็นดินเปรี้ยว ท�งชลประท�น
ทดลองปรับปรุงดินหล�ยวิธีไม่ได้ผล แต่เมื่อปลูกแฝกเป็นแนวต�มคันคลองกันนำ้�เปรี้ยว ค่อยเป็นค่อยไป เดี๋ยวนี้ปลูกข�้วได้แล้ว

 ท่ีเข�หินซ้อนแต่ก่อนก็เป็นดินท่ีแย่ม�ก ไม่มีใครจะปลูกอะไรได้ก็เลยไม่มีใครไปอยู่ได้ไปซ้ือไว้ร�ค�ถูกๆ ให้มีก�รทดลอง
ปลูกแฝกด้วย เดี๋ยวนี้มีตัวอย่�ง เมื่อดินดีปลูกอะไรก็ได้ ที่ดินตอนนี้ร�ค�แพงม�กซื้อไม่ได้เลย

 แฝกยังช่วยกักเก็บไนโตรเจน เพร�ะพืชดูดนำ้�ไปใช้ได้ ไนโตรเจนห�กซึมลงไปใต้ดินหรือรั่วไหลลงไปในแหล่งนำ้�ก็จะเกิด
ปฏิกิริย�เป็นส�รพิษ ย�กแก่ก�รกำ�จัด ดังนั้นจึงนำ�ไปใช้ช่วยด้�นสิ่งแวดล้อมได้ (เข�้ใจว่� หม�ยถึง ส�รประกอบของไนโตรเจน 
คือ ไนไตร - NO

2
 และ ไนเตรท - NO

3
 และมีก�รทดลองแล้วที่คุ้งกระเบน)

 โดยหลักก�รแฝกน่�จะช่วยกันไฟได้ ในหน้�แล้งหญ้�ค�จะแห้งไปหมดและติดไฟง่�ย แต่แฝกมีร�กย�วลึกห�นำ้�ได้ 
จึงยังเขียวอยู่ ไม่แห้งและไม่เป็นเชื้อไฟ

 แล้วแฝกพันธ์ุทนเค็มท่ีว่� (ดร.วีระชัยฯ : พันธ์ุหว้�กอ) และท่ีเด่นๆ จะต้องจดสิทธิบัตรไว้ ขย�ยพันธ์ุให้ม�กๆ หน่วยต่�งๆ 
จะได้ช่วยกันศึกษ�ด้วย

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ขณะนี้โครงก�รหลวงได้มอบหม�ยให้ ภ�ควิช�พฤกษศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
เร่งขย�ยพันธุ์แฝกให้ได้ปริม�ณม�ก โดยวิธีทิชชูคัลเจอร์แล้ว

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว : ทิชชูคัลเจอร์ก็ดี แต่ต้องระวังห�กทำ�ไปม�กๆ หล�ยช่วงจะกล�ยพันธุ์ จะเหมือนเจ้�
ดอลลี่ (เข�้ใจว่�หม�ยถึง ดอลลี่แกะที่ทำ�โคลนนิ่ง ซึ่งได้ต�ยไปแล้วอ�ยุสั้น) จะต้องขย�ยพันธุ์ด้วยคว�มระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิด
ก�รอ่อนแอของส�ยพันธุ์

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : โครงก�รหลวงแต่เดิมไม่มีโครงก�รออกม�ทำ�ง�นนอกพื้นที่ แต่ข้�พระพุทธเจ�้นำ�คณะ
ออกม�ปฏิบัติง�นนอกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือชุมชนให้มีคว�มเข้มแข็ง ให้ครอบครัวได้อยู่ด้วยกัน มีอ�ชีพ มีร�ยได้ โดยใช้แฝกนำ�
ทำ�เป็นโครงก�รต่�งๆ ระดับหมู่บ�้น

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว : อย่�ลืมว่� ต้องขย�ยพันธุ์ด้วยให้มีคว�มเพียงพอ ปลูกกันทั่วถึง แล้วจึงค่อยต่อยอด
ออกไปจึงจะเป็นวงจรสมบูรณ์ถึงได้ไม่มี ไม่พอ อยู่อย่�งน้ี ทุกหน่วยง�นต้องช่วยกันทำ�ให้พอแจกจ่�ยให้ช�วบ้�นได้พอปลูกท่ัวถึงกัน

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : โครงก�รหลวงเห็นว่�ก�รขย�ยพันธ์ุเป็นง�นโดยตรงของกรมพัฒน�ท่ีดิน และหน่วยร�ชก�รอ่ืน 
จึงได้เลี่ยงไปทำ�เรื่องก�รใช้ประโยชน์อื่นๆ ทำ�เชือกแฝกใช้เป็นอุตส�หกรรม ทำ�บ่อปล� ทำ�ยุ้งฉ�ง

 น�ยวีระชัยฯ : ปัจจุบันกรมวิช�ก�รเกษตรก็ได้นำ�แฝกไปปลูกในพื้นที่ศูนย์ส�ธิตก�รเกษตรของสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ 
โดยเฉพ�ะในพ้ืนท่ีภ�คเหนือ และเป็นผู้ดูแลเร่ืองก�รจดสิทธิบัตรพันธ์ุพืชด้วย ข้�พระพุทธเจ้�ขอเบิก น�งประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน 
รองอธิบดีกรมวิช�ก�รเกษตร เพื่อรับสนองพระร�ชดำ�ริ
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : พื้นที่โครงก�รหลวงอ่�งข�งปัจจุบัน ได้นั่งเครื่องผ่�นไป ตอนนั้นไกลม�กแล้ว เห็นว�่
พ้ืนท่ีบนเข�ถูกทำ�ล�ยไปม�ก มีก�รปลูกฝ่ิน ต้นนำ�้ลำ�ธ�รเสียห�ย ต้องทำ�อะไรสักอย่�ง ต้องก�รทดลองปลูกพืชต่�งๆ เป็นตัวอย่�ง
ให้ช�วเข�ลดเลิกย�เสพติด เมื่อก่อนมีแฝกปลูกม�กด้วย ป้องกันดินพังทล�ยต�มที่ล�ดชันได้ดี

 ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี : ได้ทร�บว�่ประเทศจีนกำ�ลังปลูกแฝกไว้ม�ก Dr.Yoon เมื่อครั้งม�รับพระร�ชท�นร�งวัล
หญ้�แฝกก็ได้ค�ดก�รณ์ไว้ว่� ประเทศไทยจะมีแฝกม�กท่ีสุด มีพ้ืนท่ีอุดมสมบูรณ์ต้ังแต่ภูเข�จรดทะเล เพร�ะทุกหน่วยง�นร่วมกันทำ� 
โดยเฉพ�ะก�รมีพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวเป็นหลักชัย

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : ทุกหน่วยง�นต้องร่วมมือกัน รัฐบ�ลต้องช่วยสนับสนุน ประเทศจีนที่ว่�ปลูกแฝกม�ก 
จริงแล้วก็คงไม่เท่�ใด เพร�ะมีช่วงอ�ก�ศหน�วจัด เย็นจัดแฝกไม่ชอบ

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว : วันน้ีจะพอแล้ว คนท่ียืนกันอยู่ก็น่�จะเม่ือยม�ก ใครมีอะไรจะนำ�ม�อธิบ�ย ก็ให้นำ�ม�ได้ 
คงจะเดินดูให้ทั่วไม่ไหว เพร�ะคงต้องใช้เวล�เป็นชั่วโมง

 ให้คณะทำ�ง�นม�เข�้เฝ้�ใกล้ๆ จะได้พระร�ชท�นพร เป็นขวัญกำ�ลังใจให้ทุกๆ คน

 “ขอให้ทุกคนมีคว�มมุ่งมั่นในก�รทำ�ง�น อย่�ท้อถอย ง�นก็จะสำ�เร็จลุล่วงไปได้ เป็นประโยชน์ต่อช�ติโดยรวม       
ขออวยพรให้พวกท่�นทั้งหล�ยมีแต่คว�มสุข มีพลังก�ยและพลังใจที่แข็งแรง ทำ�ง�นได้สำ�เร็จดังประสงค์ เป็นกำ�ลังที่สำ�คัญ
ของประเทศช�ติสืบไป”

วันที่ ๔ สิงห�คม ๒๕๔๘
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริกับคุณหญิงสุด�รัตน์ เกยุร�พันธุ์ และข้�ร�ชก�รระดับสูง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สรุปดังนี้

 ต้องปลูกต�มแนวขว�งของล�ดเข�จะเก็บนำ้�ได้ ถ�้ปลูกต�มแนวล�ดดินไหลหมดทำ�ต�มแนวขว�งใช้แทรกเตอร์ไถควำ่� 
ที่เข�เต่� แม้แต่เจ้�หน้�ที่พัฒน�ที่ดินปลูกแฝก ดินนอกไม่เปรี้ยวเป็นด่�งม�ก หญ้�แฝกมีหล�ยชนิด ชนิดที่ดีปลูกแล้วไม่ออกดอก 
ไม่เหมือนหญ้�ค� หลังค�ที่มุงแฝกทนม�ก แฝกดีใบหน�ไม่ติดไฟง�่ย ปลูกขว�งเป็นระยะๆ หญ้�ค�ติดไฟง�่ยในหน�้แล้ง ปลูกใต้
ต้นไม้ช่วยซับนำ้� แฝกช่วยไม่ให้หญ้�ค�ขึ้น หญ้�แฝกช่วยทั้งแล้งทั้งท่วม

วันที่ ๓๑ สิงห�คม ๒๕๕๒
 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริกับน�ยอำ�พล เสน�ณรงค์ องคมนตรี และคณะผู้ปฏิบัติง�น
โครงก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ�้แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ณ พระตำ�หนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีใจคว�มสำ�คัญดังนี้

 หญ้�แฝกน้ีได้ศึกษ�ม�เป็นเวล�ถึงสิบเจ็ดปี อย่�งท่ีท่�นองคมนตรีได้กล่�วเม่ือตะก้ี ซ่ึงก็นับว่�เป็นเวล�ช้�น�น แต่เป็นเวล�
ท่ีเป็นประโยชน์ม�กและได้ผลอย่�งย่ิง เป็นส่ิงท่ีน่�มหัศจรรย์ท่ีหญ้�ชนิดเดียวได้รับก�รศึกษ�น�นถึงขน�ดสิบเจ็ดปี แต่ต้องเข้�ใจว่�
หญ�้แฝกมีหล�ยชนิด และถ�้ไม้ได้ศึกษ�ก็ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นม�อย่�งที่ได้เกิดขึ้น

 สิบเจ็ดปีนี่เกิดประโยชน์อย่�งยิ่ง เพร�ะว�่เวล�ทดลองต่�งๆ ได้ปร�กฏว่�หญ�้แฝกหรือหญ้�ที่คล้�ยๆ หญ้�แฝก ได้ทำ�
ประโยชน์ในด้�นต่�งๆ ซึ่งน�่มหัศจรรย์ที่หญ้�เพียงบ�งชนิดได้ประโยชน์ในที่ต�่งๆ หญ�้แฝกบ�งชนิดได้เกิดประโยชน์ในที่ลักษณะ
เป็นที่ร�บ บ�งแห่งก็ได้ประโยชน์ในที่ต่�งกัน เช่น บนภูเข� ดินลึกก็มี ดินตื้นก็มี เรื่องดินลึกนั้นได้ปร�กฏว่�ร�กได้หยั่งลึกลงไปถึง
ห้�หกเมตร แล้วก็ลงไปได้ ซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ได้นึกว่�หญ้�จะลงไปลึก ข้อสำ�คัญหญ้�นี้ได้หยั่งลงไปห้�หกเมตร และไม่ได้แผ่ออกไป
ข้�งๆ แสดงว่�ไม่ไปรังคว�นร�กของพืชที่เป็นประโยชน์

 อันนี้ตอนต้นได้ไปเฝ้�สมเด็จพระบรมร�ชชนนี ซึ่งท่�นเวล�นั้นทรงไม่สบ�ย ทำ�ให้ท่�นมีคว�มเรียกว่�เซ็งในชีวิต 
ก็ได้ไปเฝ้�ที่วังสระปทุม ซึ่งเวล�นั้นบอกได้ว่�ท�่นใช้คำ�ว่�เซ็งน่ะ ไม่เกินคว�มหม�ยของสภ�พของท่�น ได้ไปกร�บบังคมทูลว�่ 
เดี๋ยวนี้ขอแรงท�่นทำ�ประโยชน์กับพืชอย�่งหนึ่ง ซึ่งจะได้ประโยชน์ทั่วทั้งประเทศ ท�่นรู้สึกว่�เกิดครึกครื้นขึ้นม� ท�่นบอกว่�มี
หรือ นึกว่�ทำ�หมดแล้วศึกษ�อะไรๆ หมดแล้ว เลยบอก เปล่�น่ีเป็นส่ิงท่ียังไม่ได้ศึกษ�หรือศึกษ�น้อย น้อยม�กก็เลยเล่�ให้ท่�นฟัง
เร่ืองคว�มมหัศจรรย์ของหญ้�แฝก ซ่ึงเป็นหญ้�ธรรมด� แต่ว่�มีคุณสมบัติท่ีจะช่วยให้พืชในท่ีต่�งๆ มีประโยชน์ข้ึนม�อย่�งมหัศจรรย์ 
คือว่�ไม่ได้นึกเลยว่� จะใช้หญ�้ธรรมด�นี้ม�ทำ�ให้ก�รเพ�ะปลูกดีขึ้น
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แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)

 ท่�นก็บอกว่�จะไปทำ�ที่ไหน ก็กร�บบังคมทูลว่� ทำ�ในที่ที่เคยทรงปฏิบัติ ก็คือในที่ภูเข�ส่วนหนึ่ง ที่ภูเข�นั้นก็คือที่ที่

โปรดม�กที่ดอยตุงซึ่งถ้�ไม่ได้ใช้หญ�้แฝกนี้ จะทำ�ให้ที่แถวนั้นไม่เจริญ แล้วเจริญอย่�งไร ก็ทำ�ให้ที่ที่ต�มปกติเร�เห็นไม่หญ้�ก็

พืชต่�งๆ ขึ้นไม่เป็นปกติ หม�ยคว�มว่�หญ้�ไปคลุม ไปคลุมที่ ทำ�ให้ที่นั้นไม่บริบูรณ์ แต่ว�่หญ�้แฝกนี้ ถ้�ทดลองหญ�้แฝก 

ทีเ่ป็นประโยชน์จ�กหญ�้แฝกหล�ยชนิดจะทำ�ให้ดี ที่แถวนั้นเจริญดีขึ้นโดยทำ�ให้ที่เหล่�นั้นมีคว�มบริบูรณ์ขึ้น ด้วยก�รเลือกหญ้�

ที่เหม�ะสม และปลูกในท�งที่เหม�ะสมที่ถูกต้อง จะทำ�ให้ที่เหล่�นั้นส�ม�รถทำ�ประโยชน์ได้ เร�ก็ทูลท�่นว่� จะทำ�ให้ที่เหล่�นั้น  

มีคว�มเจริญ จะใช้ประโยชน์ของที่นั้นได้ดีม�ก แล้วเล่�ให้ท่�นฟังว�่ จะทำ�ให้ที่เหล่�นั้นมีคว�มอุดมสมบูรณ์ โดยเลือกที่     

แล้วเลือกหญ้�ที่เหม�ะสม จะทำ�ให้ที่เหล�่นั้นเจริญงอกง�มอย่�งมหัศจรรย์ แล้วเล่�ให้ท�่นฟังว�่มีวิธีปลูกอย�่งไร และวิธี

เลือกหญ้�แฝกชนิดต่�งๆ

 ท่�นก็ต่ืนเต้น แต่ท่�นบอกว่� จะไปทำ�อะไรได้ ก็ทูลว่�ถ้�ทรงพร้อม ท่�นไปเด๋ียวน้ีก็ได้ ท่�นก็ต่ืนเต้น เลยเรียกคนของท่�น

บอกว่�เอ้�ตกลง เดี๋ยวนี้แข็งแรงพอแล้ว จะไปได้ คว�มจริงท่�นก็เพิ่งเริ่มแข็งแรง แต่ท่�นครึกครื้นม�ก ท่�นบอกไปเดี๋ยวนี้เลย 

ลงท�้ยหญ้�แฝกเป็นหญ�้มหัศจรรย์ที่ทำ�ให้ท่�นแข็งแรงทันที คนที่จะทำ�ก็เกิดคว�มดีใจ ในที่สุดเสด็จไปภ�ยในไม่กี่วัน เสด็จไป

ดอยตุง แล้วก็ขอให้คนนำ�หญ้�ชนิดต่�งๆ ม� เลยทูลว่�ให้ไปปลูกหญ้�ชนิดต่�งๆ ในท่ีต่�งๆ เพ่ือทดลอง บอกได้ว่�ท่�นครึกคร้ืนม�ก 

รู้สึกท่�นดีใจม�กที่มีง�นที่จะทำ� เพร�ะเวล�นั้นท่�นกำ�ลังเดือดร้อนในจิตใจ เพร�ะว่�หมอบอกว่�ไม่ได้ เสด็จไปไม่ได้ ท่�นก็

บอกว่�ทำ�ไมจะไม่ได้ แล้วในที่สุดท่�นก็ไป แล้วก็ไปเป็นคนภูเข� เสด็จไปได้อย่�งประหล�ด หม�ยคว�มว่�ท�่นออกไปทันที 

ออกเดินน่ะ แล้วก็ออกไปปลูกหญ้�ภ�ยในไม่กี่วัน หญ้�นั่นน่ะก็เจริญงอกง�มออกม� ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ประหล�ด

 หญ้�บ�งชนิดก็หยั่งลงไปลึก อย่�งที่บอกตะกี้ว่�สี่ห้�เมตร บ�งชนิดก็ถึงหกเมตร ในระหว�่งที่หญ�้บ�งชนิดก็ลงไป

เพียงส�มเมตร แล้วก็ลงไปหกเมตรนี้ เท่�กับไปปกคลุมที่ ทำ�ให้ที่เหล่�นั้นส�ม�รถที่จะป้องกันดินที่ปกติจะทล�ยลงม� ดินที่ได้รับ

ก�รปกป้องของหญ้�แฝกก็แข็งแรง ทำ�ให้ส�ม�รถท่ีจะทำ�ต�มท่ีต้องก�ร เป็นต้น ต�มท่ีต้องก�รคือให้บริเวณน้ันไม่มีก�รพังทล�ยลงม� 

เช่น ข้�งถนน ทำ�ให้ถนนได้รับก�รปกป้องไม่ให้ดินทล�ยลงม� ภ�ยในไม่ก่ีวันก็จับดินข้�งถนนได้อย่�งแน่นแฟ้น ซ่ึงก็เป็นเป้�หม�ย

อย่�งหน่ึง ท่ีจะให้ปลูกส่ิงท่ีป้องกันไม่ให้ทล�ยลงม� แล้วปร�กฏว่�ดินข้�งถนนก็ไม่ทล�ย อย่�งเช่น ท�งท่ีข้ึนไปดอยตุงก็เป็นดินท่ี

ปลอดภัย และทำ�ให้ถนนน้ันๆ แข็งแรง ซ่ึงเป็นผลท่ีมหัศจรรย์ เป็นผลของก�รปลูกหญ้�แฝก นอกจ�กน้ัน ก็ทำ�ให้ก�รปลูกต้นไม้ข้�ง

ถนนส�ม�รถปลูกได้อย่�งปลอดภัยซ่ึงก็เป็นผลแรกท่ีได้ นอกจ�กน้ัน ก็ได้ป้องกันท่ีท่ีมันทล�ยลงม�แล้วทำ�ให้เสียห�ยต่อก�รเพ�ะปลูก

 ฉะน้ัน เรียกได้ว่�ภ�ยในไม่ก่ีวัน ผู้ท่ีรับหน้�ท่ีไปถว�ยคำ�แนะนำ�ก็ดีใจได้ท่ีเห็นว่�ก�รเพ�ะปลูกหญ้�แฝกในท�งท่ีถูกต้อง 

ได้เกิดบรรลุผลขึ้นม� ข้อสำ�คัญจะต้องศึกษ�ว่�ใช้หญ้�แฝกชนิดใดที่จะขึ้นได้ บริเวณใดที่จะขึ้นได้ดี และไม่ทำ�ให้เสียห�ยต่อดิน 

เพร�ะว่�บ�งแห่งจะขึ้นได้อย่�งดีต้องมีคว�มกว้�งของดินที่ได้ช่วย ซึ่งก็แปลกที่บ�งแห่งจะต้องปลูกให้ห�่ง ห�่งกันเป็นแนว 

เมตรเดียวก็มี แล้วแต่คว�มชันของดิน ภ�ยในไม่ก่ีวัน ท่�นได้ส่งแบบแล้วก็ขน�ดของก�รปลูก เวล�น้ันเร�ก็ไปเชียงใหม่แล้ว ก็เห็นว่�

เป็นบริเวณที่ห่�งกันไม่กี่เมตร บ�งแห่งก็ห่�งกันหล�ยเมตร สำ�หรับปลูกหญ้�แฝก ฉะนั้น ก็ได้ผลภ�ยในไม่กี่เดือน ได้ผลของ

ก�รปลูกพืช ซ่ึงก็ย�ก ตอนน้ันย�กท่ีจะได้ผลข้ึนม�ได้ในระยะเวล�อันส้ันอย่�งน้ัน ทำ�ให้ท่ีดินเหล่�น้ันเป็นประโยชน์ เร�ก็เห็นได้ว่�

ดินท่ีได้รับก�รป้องกันจ�กพืชง่�ยๆ อย่�งเดียว ทำ�ให้ดินเหล่�น้ันมีประโยชน์ข้ึนม� ก�รทดลองและผลของก�รเพ�ะปลูก โดยม�ก

ก็จะได้ผลภ�ยในหล�ยเดือน แต่นี่ภ�ยในไม่กี่เดือน ได้ประโยชน์ของก�รปลูกและทดลอง

 ฉะนั้น เรื่องที่ได้ทดลองหญ�้แฝกนั้นได้ประโยชน์อย่�งยิ่ง แล้วผู้ที่ได้ทำ�ก็เกิดตื่นเต้นเหมือนกัน แม้จะรู้ว่�หญ�้แฝกนี่

จะเป็นประโยชน์ แต่ไม่นึกว่�จะได้ประโยชน์ม�กม�ยอย่�งน้ี ภ�ยในไม่ก่ีเดือน ได้ทำ�ให้ท่ีดินกว้�งขว�งได้เกิดประโยชน์ข้ึนม� ฉะน้ัน 

ก็เป็นส่ิงท่ีทำ�ให้เจ้�หน้�ท่ีท้ังหล�ยได้ให้คว�มต่ืนเต้นและดีใจท่ีได้ทำ� ผู้ท่ีทำ�น้ันก็เป็นผู้ท่ีมีคว�มรู้ท�งก�รพัฒน�ดิน แต่ไม่ใช่อย่�งน้ัน

เท่�นั้น เป็นผู้ที่ส�ม�รถจะปลุกพืชอย่�งหนึ่ง และทดลองพืชอย�่งหนึ่งได้อย�่งมีประสิทธิภ�พ ต่อไปสำ�คัญคือ จะต้องดูว�่หญ้�แฝก
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ท่ีมีในเมืองไทยมีหล�ยชนิด ท้ังบนภูเข� ท้ังบนท่ีร�บ ท้ังใกล้ทะเลก็มี ก็หม�ยคว�มว่�มีท่ีจะต้องศึกษ�ม�กม�ย และภ�ยในสิบเจ็ดปี

ที่ได้ทำ�ก�รทดสอบนี้ ก็หร�กฎผลว่�ได้ประโยชน์อย่�งยิ่ง ทั้งหญ้�แฝกชนิดต่�งๆ จ�กของเมืองไทยนี้เองที่ให้ประโยชน์ และ

ทั้งหญ�้แฝกที่ได้ม�จ�กประเทศอื่นๆ ทำ�ให้เป็นประโยชน์ต่อก�รเพ�ะปลูกหล�ยแห่ง ซึ่งก็เป็นอย�่งที่ว่�กันตั้งแต่ต้น ว�่เป็นสิ่งที่

มหัศจรรย์ ผู้ท่ีได้ศึกษ�น้ี มีท้ังผู้ใหญ่ ท้ังผู้เช่ียวช�ญ ท้ังผู้น้อย ก็ได้ทำ�ประโยชน์ต่อเกษตรกรรมในประเทศและนอกประเทศด้วย ฉะน้ัน 

ก็ต้องให้ทร�บว่�ท่ีทำ�ได้ ท่ีได้ศึกษ�น้ีมีประโยชน์ท่ัวประเทศและท่ัวภูมิภ�คของโลก ฉะน้ัน ทีท่�นได้ไปช่วยกันทำ�เป็นประโยชน์จริงๆ 

ถึงต้องขอขอบใจที่ท�่นทั้งหล�ยได้ทำ�หระโยชน์อย่�งยิ่งต่อก�รเกษตรและก�รเพ�ะปลูก โดยเฉพ�ะในเมืองไทยก็ได้ช่วยให้ประเทศ

มีคว�มเจริญข้ึนอย่�งม�ก อย่�งแปลกประหล�ด ฉะน้ัน ต้องขอบใจท่�นท่ีได้ช่วยกันทำ� มีหล�ยคนไม่เช่ือว่�หญ้�ธรรมด�น้ีอย่�งเดียว

จะช่วยประเทศให้รอดพ้นจ�กอันตร�ยหล�ยอย่�ง คนบ�งคนก็บอกว่�หญ้�น่ีมันเป็นวัชพืช แต่คนท่ีได้ศึกษ�ออกม�ยืนยันว่�หญ้�แฝก

นี่ไม่ใช้วัชพืช แต่เป็นหญ�้มหัศจรรย์ เป็นหญ�้ที่ช่วยประเทศช�ติ ฉะนั้น ที่ท่�นได้ทำ�ม�เป็นเวล�แรมปี เป็นประโยชน์อย่�งยิ่ง

และเป็นสิ่งที่ช่วยประเทศช�ติให้รอดพ้นจ�กอันตร�ยหล�ยอย�่ง ก็ต้องขอบใจท�่นที่ได้ตั้งใจทำ�ง�น แม้จะเป็นง�นที่เหน็ดเหนื่อย 

เพร�ะต้องไปทุกแห่ง แล้วต้องไปห�หญ้�ม� หญ้�น่ีมีน�น�ชนิดนะ แล้วก็ต้องห�วิธีท่ีจะปลูกให้ดีท่ีสุด ได้ไปเห็นบ�งแห่ง เจ้�หน้�ท่ีได้

ตั้งใจปลูกให้ดีที่สุด ให้ได้ม�กที่สุด แล้วได้ผลจริงๆ 

 ฉะน้ัน ก็ต้องบอกท่�น ง�นท่�นเป็นง�นท่ีย�กอย่�งหน่ึง แต่ในท่ีสุดก็เป็นง�นท่ีได้ประโยชน์อย่�งย่ิง และได้เกิดประโยชน์

อย่�งม�ก เหน็ดเหนื่อยที่ในก�รทำ�ต้องไปทุกแห่งและจะต้องพย�ย�มต่อสู้เพื่อดูว�่ที่ไหนเหม�ะสมในก�รทำ�ก�รเพ�ะปลูก

หญ้�แฝก และทำ�ก�รศึกษ�ให้ดีที่สุด แต่ในที่สุดก็ได้ผลในก�รทำ�ง�นนี้ ได้ประโยชน์ขึ้นม�อย่�งยิ่ง น่�ตื่นเต้น อย่�งเช่นที่

สมเด็จพระบรมร�ชชนนีท่�นมีคว�มต่ืนเต้นในก�รปลูกหญ้�แฝก ปลูกหญ้�น่ีน่ะ หญ้�ธรรมด� ปลูกหญ้�เพ่ือช่วยก�รเกษตรกรรม 

สร้�งคว�มเจริญแก่ก�รเกษตรและก�รศึกษ�ของก�รสร้�ง แม้จะสร้�งถนน สร้�งไร่น� ให้ได้ผลดีที่สุด

 ก็ต้องขอบใจท่�นที่ได้ช่วยกันทำ� ต้องบอกว่�ด้วยคว�มเหน็ดเหนื่อย แล้ววันนี้ ท่�นก็ได้ประโยชน์ ตอนนี้ได้ผลดีและ

ยังมีผลต่อไปอีกม�กม�ย ก็ต้องขอบใจท่�นทั้งหล�ยที่มีคว�มเพียรอย่�งนี้

วันที่ ๒๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๔

 พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว ได้พระร�ชท�นพระร�ชดำ�ริกับน�ยสุเมธ ตันติเวชกุล เลข�ธิก�รมูลนิธิชัยพัฒน� (ประธ�น

กรรมก�รกิตติมศักดิ์สถ�บันส�รสนเทศทรัพย�กรนำ้�และก�รเกษตร) และคณะกรรมก�รกิจก�รกระจ�ยเสียง กิจก�รโทรทัศน์ 

และกิจก�รโทรคมน�คมแห่งช�ติ (กทช.) พร้อมด้วยเจ�้หน้�ที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสมเด็จพระเจ�้พี่น�งเธอเจ้�ฟ้�

กัลย�ณิวัฒน� กรมหลวงนร�ธิว�สร�ชนครินทร์ ชั้น ๑๔ อ�ค�รเฉลิมพระเกียรติ โรงพย�บ�ลศิริร�ช มีใจคว�มสำ�คัญดังนี้ 

 สถ�นก�รณ์ดินถล่มที่มีเพิ่มขึ้นอย�่งม�กทั้งภ�คเหนือ ภ�คอีส�น และภ�คใต้ รับสั่งว�่ แต่เดิมเคยมีดินถล่มครั้งใหญ่ท่ี

ตำ�บลกระทูน อำ�เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมร�ช เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิก�ยน ๒๕๓๑ เนื่องจ�กมีพ�ยุดีเปรสชั่นเข�้ก่อนหน�้นั้น 

๓ – ๔ วัน คร้ันถึงวันท่ี ๒๒ มีฝนตกใหญ่บริเวณพ้ืนท่ีเชิงเข�ท่ีช�วบ้�นทำ�สวนย�งพ�ร� ดินอุ้มนำ�้ไว้ไม่ไหว ก็พังทล�ยทำ�คว�มเสียห�ย

ทั้งพื้นที่เชิงเข�และบริเวณช�ยเข�ด�้นล่�งที่ดินถล่มไปทับถม 

 รับสั่งว่� ในกรณีทั่วๆ ไปให้ใช้คว�มระมัดระวังในก�รดำ�เนินง�น เพร�ะแม้กระทั่งหญ้�แฝกซึ่งต�มหลักจะป้องกันดิน

พังทล�ย ก็อ�จจะเป็นตัวก�รให้ดินถล่มได้ เพร�ะร�กเจ�ะลึกทำ�ให้ดินแตกแยก และนำ�นำ้�ลงไปอ�จจะเป็นเหตุให้ดินพังทล�ย

เสียเอง ตลอดจนก�รปลูกต้นไม้มักจะใช้ต้นไม้โตเร็วซึ่งส่วนม�กไม่มีร�กแก้ว ก็จะไม่ยึดดินไว้ได้ ฉะนั้น ควรศึกษ�อย่�งรอบคอบ

ว่�โครงสร้�งดินลักษณะใด ควรจะดำ�เนินก�รอย่�งไร ปลูกพืชชนิดไหน จะได้แก้ปัญห�อย่�งมีประสิทธิภ�พได้ หรือแม้กระทั่ง

ก�รทดลองใช้กระสอบพล�สติกแบบมีปีกก็ต้องระมัดระวัง ศึกษ�สภ�พพื้นที่ให้ดีเพร�ะอ�จจะเหม�ะสมกับบ�งพื้นที่เท่�นั้น 

ไม่ส�ม�รถใช้แบบเดียวกันได้ทั้งหมด 
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 ทรงกังวลเรื่องก�รใช้พื้นที่เพ�ะปลูกในปัจจุบันที่รุกขึ้นไปบนเข� เข้�ไปในป�่ รับสั่งว่� เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยครั้ง

ทรงพระเย�ว์นั้น ประเทศไทยมีประช�กร ๑๘ ล้�นคน ขณะนี้มีเกือบ ๗๐ ล�้นคนแล้ว จึงมีคว�มต้องก�รพื้นที่เพ�ะปลูกเพิ่มเติม 

แต่ที่ดินในพื้นที่ร�บก็มีเจ้�ของหมดห�กเข้�ไปเพ�ะปลูกใช้ประโยชน์ก็เป็นก�รบุกรุกผิดกฎหม�ย ยิ่งขับไล่ ก็ยิ่งรุกขึ้นไปบนเข�

เข้�ในป�่ม�กขึ้น จึงเห็นพื้นที่ปลูกย�ง ปลูกป�ล์ม ปลูกไม้โตเร็วต่�งๆ เพิ่มขึ้นม�ก ทั้งภ�คอีส�น ภ�คเหนือ พื้นที่ดินถล่มก็เพิ่มขึ้น

ต�มม� ดินถล่มสร�้งคว�มเสียห�ยอย่�งม�ก กว�่จะฟื้นหน้�ดินม�ใช้เพ�ะปลูกอีกก็ใช้เวล�หล�ยปี เมื่อเปิดพื้นที่ใหม่ขึ้นไปบนเข�

ก็สร้�งถนน ถนนท่ีสร้�งผิดไปขว�งท�งนำ�้ก่อคว�มเสียห�ยท้ังนำ�้ท่วมและดินถล่ม เห็นท้ังท่ีจังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชุมพร 

ภ�คเหนือและท่ีเพ่ิงเกิดเม่ือเดือนมีน�คมน้ีท่ีอำ�เภอเข�พนม จังหวัดกระบ่ี อำ�เภอนบพิตำ� จังหวัดนครศรีธรรมร�ช เห็นภ�พสะพ�นพัง 

ถนนเสียห�ย ต้องใช้สะพ�นเชือกกัน ก�รจัดก�รที่อยู่อ�ศัยที่ทำ�ม�ห�กินจะต้องใช้เวล�แก้ไขอีกน�น ระหว่�งนี้ก็ต้องห�วิธีก�ร

ที่เหม�ะให้อยู่ได้ไม่ให้เกิดเสียห�ยอันตร�ยให้ช�วบ้�นป้องกันตนเองได้ จัดก�รปัญห�ดินถล่มจ�กก�รบุกรุกนี้ได้อย่�งถ�วร 

 มีพระร�ชดำ�รัสถึงประสบก�รณ์ปัญห�นำ้�ท่วมที่เกิดจ�กก�รสร้�งถนนและวิธีก�รที่ทรงแก้ไขปัญห�นำ้�ท่วมว่� 

เม่ือก่อสร้�งถนนส่ีช่องท�งหน้�วังไกลกังวล อำ�เภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เสร็จใหม่ๆ มีฝนตกหนัก นำ�้ไหลต�มแนวถนนม�ท่วม 

บริเวณหน้�วังไกลกังวลฝั่งตะวันตกเพร�ะเป็นพื้นที่ตำ่� เก�ะกล�งถนนขว�งนำ้�ไว้ไม่ให้ไหล จึงรับสั่งให้ทุบเก�ะกล�งถนนให้นำ้�ไหล

ผ่�นวังไกลกังวลไปลงทะเล แก้ปัญห�นำ้�ท่วมได้ ต่อม�ว�งท่อระบ�ยนำ้� แต่นำ้�ก็ยังท่วมและขังอยู่บริเวณสถ�นีจ่�ยกระแสไฟฟ�้ 

เจ้�หน้�ท่ีนำ�กระสอบม�ก้ันรอบสถ�นีแล้วสูบออก นำ�้ไหลวนอยู่อย่�งน้ัน ต้องรับส่ังให้หยุดสูบ แล้วทำ�ท�งระบ�ยนำ�้ลงทะเล จะเห็น

ได้ว�่ก�รสูบนำ้�ไม่ใช่ท�งแก้ไขเสมอไป ก�รจัดก�รนำ้�ไปเก็บหรือระบ�ยให้ถูกต้องจะดีกว�่ 

 มีพระร�ชดำ�ริว่�ห�กจะแก้ปัญห�เหล่�นี้ที่ต้นเหตุ คือ ก�รปรับที่ดินทำ�กิน ที่อยู่อ�ศัย อย�่งเหม�ะสม ถูกต้อง ก็จะต้อง

ใช้เวล� ๑๐ – ๒๐ ปี ไม่ทันกับคว�มเสียห�ยที่รุนแรงละขย�ยตัวไปทั่วทุกภ�ค จึงจำ�เป็นต้องศึกษ� วิจัย ทดลองให้ได้คำ�ตอบว่�

จะปลูกพืชอย่�งไร ให้มีร�กแก้วลึก สลับกับแฝก หรือพืชอ่ืนท่ีเหม�ะสมต�มสภ�พ เช่น ท่ีร่มไม่มีแดดก็อ�จใช้ต้นไคร้นุ่น จัดก�รร่องนำ�้

ไม่ให้นำ�้ม�กัดเซ�ะ เพร�ะห�กนำ�้ซึมลงไปได้ท้ังดิน ถนน สะพ�น ก็ทล�ยลง ก�รกระทำ�อย่�งน้ีจะเหม�ะสมกับคว�มล�ดเอียงอย่�งไร 

ต้องปรับคว�มล�ดเอียงช่วยหรือไม่ และห�กพื้นที่ชันม�กจะต้องเสริมโครงสร�้งเข้�ไปอย่�งไร ห�กจะสร้�งถนนในพื้นที่เสียงภัย

เหล่�น้ีจะต้องสร้�งอย่�งไรไม่ให้นำ�้กัดเซ�ะแล้วพังทล�ยเป็นอันตร�ยกับคน เหล่�น้ีล้วนแต่เป็นปัญห�โจทย์ คือ มูลนิธินำ�้ควรสนับสนุน

ส่งเสริมหรือทำ�วิจัยให้ได้แนวท�งก�รจัดก�รปัญห�ให้ได้ แล้วเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ ถึงแม้คนเหล่�น้ีจะทำ�ผิดละเมิดกฎหม�ย 

และห�กจะแก้ปัญห�เหล่�นี้ทั้งประเทศเงินเท่�ไรก็ไม่พอ จึงต้องทำ�ตัวอย่�งให้ชัดเจนแล้วค่อยขย�ยผลให้ชุมชนอื่นทำ�

— –



คำ�สั่ง
คณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�ร

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ที่ ๖/๒๕๕๑

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์

ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ





39

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)



40

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)



41

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)





คำ�สั่ง
คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ที่ ๑/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้

หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ





45

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)



46

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)



47

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)





คำ�สั่ง
คณะกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก

อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ที่ ๓/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้

หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (เพิ่มเติม)





51

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)





คำ�สั่ง
คณะอนุกรรมก�รด้�นวิช�ก�รและติดต�มประเมินผลก�รดำ�เนินง�น

พัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ที่ ๑/๒๕๕๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ�ง�นว�งแผนแม่บทก�รพัฒน�และรณรงค์

ก�รใช้หญ้�แฝกอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)





55

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)



56

แผนแม่บท ก�รพัฒน�และรณรงค์ก�รใช้หญ้�แฝก
อันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)


