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จากใจบรรณาธิการ
บทบรรณา ธิการ

      ากเหตุการณพายุโซนรอน “เซินกา” เคลื่อนตัวผานพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ทําใหอางเก็บนํ้า
หวยทรายขมิน้ ตาํบลขมิน้ อาํเภอเมอืงสกลนคร จงัหวดัสกลนคร เกดิเสยีหายชาํรุด นํา้ในอางเกบ็นํา้ไดไหลทวม

บานเรือนราษฎร พื้นที่ทางการเกษตรไดรับความเสียหาย สมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระราชดําริ เมื่อวันที่ 

30 กรกฎาคม 2560 ที่ผานมา ใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เรงดําเนินการแก ไขปรับปรุงอางเก็บนํ้า

หวยทรายขมิ้น รวมทั้งไดมีพระราชดําริ ใหดําเนินการปลูกหญาแฝกรอบอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้น 

และรอบอางเก็บนํ้าอื่น ๆ ตลอดจนพ้ืนที่ที่เหมาะสมตอไป ซึ่งสํานักงาน กปร. ไดประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการตามพระราชดําริ และเปนไปตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ตอยอด” ดวยแลว

   จุลสารภูมิวารินอนุรักษ ฉบับที่ 48 นี้ ไดรับเกียรติจากผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษการฟนฟูและจัดการ

ตนน้ําเขียนบทความเรื่อง “การขยายพันธุแฝกทนรมดวยเมล็ด” นอกจากนี้ มีสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานดานสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 
กรมปาไม” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และบทความ “หญาแฝก...กาวแรกสูความพอเพียง” 
ซึง่เปนการสัมภาษณจาเอกเขยีน สรอยสม ในฐานะเกษตรกรตนแบบทีป่ระสบความสําเรจ็ จากการนําหญาแฝกไปใช

ประโยชน ในการอนุรกัษดนิและน้ํา รวมถึงการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งมี นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการ กปร. 
เปนประธานการประชุม และการประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค                    
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2561

   ในทายน้ี กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกทานท่ี ไดสงบทความ งานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรม                      

ความเคล่ือนไหวตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานหญาแฝก โดยหวังเปนอยางยิ่งวา จุลสารภูมิวารินอนุรักษ 

จะเปนสือ่กลางสาํคญัในการเผยแพรประชาสมัพนัธ โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําร ิไปสูประชาชนอยางแทจริง ตอไป

จ
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4-8
การขยายพันธุแฝกทนรมดวยเมล็ด

โดย : ประเดิมชัย แสงคูวงษ
  ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษการฟนฟูและจัดการตนน้ำ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ดานสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดำริ กรมปาไม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561

โดย : ผการัตน  ศิริโภค 
  กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ

สำนักงาน กปร.

“หญาแฝก
…กาวแรกสูความพอเพียง”

9-15

24-27

28-30

การประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝก

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ครั้งท่ี 1/2561

การประชุมคณะกรรมการตัดสินโครงการประกวดการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ครั้งท่ี 1/2561

โดย : กลุมแผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ 
สำนักงาน กปร.

โดย : กลุมแผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สำนักงาน กปร.

16-23 โดย : สำนักโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปาไม

สารบัญ
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  ากการที่ ได มีการเผยแพรข อมูลทางวิชาการ

  ในหนงัสอืภมูวิารนิอนรุกัษฉบบัทีผ่าน ๆ  มาวา หญาแฝก

พันธุหวยขาแขง เปนแฝกท่ีมีความสามารถในการทนรม

ไดคอนขางสูง โดยสังเกตไดจากการท่ี ในธรรมชาติที่มี

เรือนยอดของตนไม ใหญปกคลุม มากถึง 75 เปอรเซ็นต 

หญาแฝกพันธุนี้ยังสามารถเจริญเติบโตได และเม่ือขอมูล

ทางวิชาการนี้มีการเผยแพรออกไปไดมีผู สนใจที่จะขอ

สนับสนุนนํากลาพันธุ หญาแฝกชนิดนี้ ไปใชประโยชน ใน

จาํนวนทีม่ากยิง่ขึน้ สงผลใหหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ

ผลิตกลาเพ่ือรองรับกับความตองการของประชาชนผลิต

กลาไมทนั ทัง้นีเ้พราะอตัราการรอดตายของหญาแฝกทีเ่กดิ

จากการแยกหนอมาเพาะชํามคีอนขางต่ํา ประมาณไมเกิน 

50 เปอรเซ็นตหรืออาจตํ่ากวานั้น

ประเดมิชยั  แสงคูวงษประเดมิชยั  แสงคูวงษ
ผูเชีย่วชาญดานอนรุกัษการฟนฟแูละจดัการตนนํา้ผูเชีย่วชาญดานอนุรกัษการฟนฟแูละจดัการตนนํา้

โดย : ประเดมิชยั  แสงคูวงษ
ผูเชีย่วชาญดานอนุรกัษการฟนฟแูละจดัการตนนํา้

 เพือ่ใหการผลติกลาหญาแฝกพนัธุหวยขาแขงมีปรมิาณ

ที่เพียงพอตอความตองการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพันธุ พืช จึงไดมอบหมายใหหนวยจัดการตนนํ้า

ขุนนํ้าเย็น อําเภอแมวงก จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งเปน

หนวยงานในพืน้ทีท่ีเ่คยไดทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งแฝกทนรม

พันธุ ห วยขาแขงรับไปพิจารณาดําเนินการขยายพันธุ 

ดวยวิธีการเพาะเมล็ด เนื่องจากมีขอมูลทางวิชาการ                 

ที่ดํ า เ นินการโดยกรมพัฒนาที่ดินระบุว  าแฝกพันธุ 

หวยขาแขงสามารถขยายพันธุดวยเมล็ดคอนขางดี ดังนั้น 

จึงไดมอบหมายใหหนวยไปพิจารณาดําเนินการเพื่อให ได

ขอมูลทางวิชาการที่ถูกตองและพรอมท่ีจะนําไปขยายผล

ใหกับผู ที่สนใจในการขยายพันธุ หญาแฝกพันธุ ทนรมนี้

ไดตามความประสงคตอไป

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�á½¡·¹Ã‹Á Œ́ÇÂàÁÅḉ
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 การขยายพันธุหญาแฝกพันธุหวยขาแขงดวยเมล็ดนั้น 

จะใชรูปแบบและวิธีการท่ีเรียบงาย ซึ่งประชาชนท่ัวไป

สามารถนําไปใช ในพืน้ทีข่องตนเองไดเชนเดยีวกบัการปลกู

พืชผักสวนครัวไวรับประทานนั่นเอง และมีตนทุนคาใชจาย

ในการดําเนินงานไมมาก เกษตรกรสามารถทําไดเอง 

โดยมีขั้นตอนงาย ๆ ดังน้ี

 1. เตรียมเมล็ดพันธุ  โดยการเก็บเมล็ดจากชอดอก                 

ทีส่มบูรณโดยการหอหุมดวยผาขาวบางหรือตาขายพลาสติก 

รอจนเมล็ดเริ่มแกเต็มที่ซึ่งหญาแฝกพันธุ หวยขาแขง               

เมล็ดจะแกในราวเดือนสิงหาคม

 2. นําชอดอกที่แกเต็มท่ีมาผ่ึงแดดประมาณ 2-3 วัน

แลวทําการแยกเมล็ดออกจากชอดอก เก็บใสภาชนะไวรอ

เพาะชําในแปลงเพาะตอไป (จากการนับเมล็ดพันธุพบวา  

ใน 1 กรัมจะมีเมล็ดเฉลี่ย 1,700 เมล็ด คิดเปนกิโลกรัม               

จะพบวามีเมล็ดถึง 1.7 ลานเมล็ด ซึ่งใกลเคียงกับขอมูล

ของประเทศจีน ที่พบวาหญาแฝก หนึ่งกิโลกรัม จะมเีมล็ด

ประมาณ 1.6 ลานเมล็ด)

 3. เตรยีมแปลงเพาะเมล็ดโดยยกรองดนิ ทาํเปนแปลง

ขนาด 1×2 เมตร หรือถาตองการใหมีปริมาณกลามาก ๆ 

อาจทําเปนแปลงท่ีมีขนาดใหญกวานี้ ได เชน 1×3 หรือ                      

1×5 เมตร ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการผลิตกลา

เปนสําคัญ

¢Ñé¹μÍ¹áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�
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 ทาํการยายชาํลงถุงดาํเมือ่กลาหญาแฝก         
มคีวามสงู 5 เซนตเิมตร

 4. หวานเมล็ดหญาแฝกกระจายใหทั่วแปลงแลวกลบ

ดวยขีเ้ถาแกลบทบับาง ๆ  จากนัน้คลมุดวยใบหญาแฝกแหง 

รดนํ้าเชาเย็นเปนเวลาเจ็ดวัน เมล็ดก็จะเร่ิมงอกเปน                      

กลาเล็ก ๆ ใหเห็น 

 หมายเหตุ : กอนหวานเมล็ดจะตองคลุกเคลาดวย           
ยากันมดและแมลง เพ่ือปองกันมิใหมดและแมลงมาคาบ

เอาเมล็ดไปกิน ซึ่งจะชวยใหไดผลผลิตกลาดียิ่งข้ึน

 5. หลังจากเมล็ดเร่ิมงอกแลวใหนําใบหญาแฝกแหง                

ที่คลุมไว  ในตอนแรกออก และคอยหม่ันติดตามการ                 

เจริญเติบโตจนกลาสูงประมาณ 5 ซม. ซึ่งโดยเฉล่ียแลว 

จะใชเวลาประมาณ 45 วัน จึงทําการยายกลาไปปลูก              

ในถุงดําตอไป

 6. การเตรียมถุงเพาะชํา จะใชถงุดํา ขนาด 4×6 ซม. 

ใสดินที่มีสวนผสมของหนาดิน, ทราย และขี้เถาแกลบ        

ในอัตราสวน 1:2:1 เชนเดียวกับการเตรียมดินเพาะชํากลาไม 

ทั่ว ๆ ไป
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 7. เม่ือยายชําแลวใหหม่ันดแูลใหนํา้ตามปกติวนัละคร้ัง 

รอจนกลาโต ความสงูประมาณ 30 ซม. ซึง่ใชเวลาประมาณ 

90 วัน โดยรวมนับต้ังแตเร่ิมเพาะเมล็ด เปนตนมา 

กล  า ในถุ ง เพาะ ชําจะ มีจํ านวนหน อ เฉ ล่ียอยู  ที่ 5 

หนอโดยประมาณ ซึ่งพร อมท่ีจะนําไปปลูกในพ้ืนท่ี 

ไดตอไป

 8. การยายกลาถงุไปปลกูในพืน้ทีจ่ะใชหลกัในการปลกู

เชนเดยีวกับการปลกูแฝกทัว่ ๆ  ไปคอืใชระยะปลูกที ่10 ซม. 

ซึ่งจะชวยใหเกิดแนวกําแพงที่มีชีวิตไดทันในหนึ่งฤดูกาล 

เปนผลดีตอการปองกันการชะลางพังทลายหนาดินไดเปน

อยางดีโดยเฉพาะอยางยิง่การปลกูในพืน้ท่ีทีม่คีวามลาดชนั

คอนขางสูง

 9. การดแูลบาํรงุรกัษาหลังการปลูกใหทาํเชนเดยีวกบั

การปลูกหญาแฝกทัว่ไป ทัง้นี ้ในชวงแรกของการปลูกลงดนิ 

ซึ่งจะตองมีความช้ืนอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 15 วัน                   

เ พ่ือให รากหญ าแฝกสามารถเจ ริญลงดินใหม  ได                               

ซึ่งโดยหลักแลวจะปลูกกันในชวงตนฤดูฝนประมาณเดือน

พฤษภาคม – มิถุนายนจากน้ันใหหมั่นตัดใบ ใหเหลือ              

ความยาวประมาณ 30 ซม. ทุก ๆ 2-3 เดือนเพื่อชวยเรง

ใหมีการแตกหนอขยายเปนกอไดเร็วยิ่งขึ้น
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 ในปจจุบัน ไดมีการติดตามการเจริญเติบโตของ           

กลาหญาแฝกทีน่าํปลูกในพืน้ทีจ่ริง เปรียบเทยีบกนัระหวาง

กลาหญาแฝกท่ี ไดจากการแยกหนอ และกลาที่ ไดจากการ

เพาะเมล็ดวา มีอัตราการเจริญเติบโตท้ังดานความสูง

จาํนวนหนอในแตละกอแตกตางกนัอยางไร เพือ่ใชเปนขอมูล

ในการนาํไปขยายผลในโอกาสตอ ๆ  ไป และเพ่ือใหไดขอมลู

ทีเ่ชือ่ถือได จงึไดจดัทาํแปลงปลกูเปน 3 ซํา้ เพ่ือหาคาเฉลีย่

ที่สามารถเปนตัวแทนท่ีนาเช่ือถือได โดยจะทําการบันทึก

ขอมลูตอเนือ่งไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป ซึง่โดยปกติแลว

หญาแฝกจะเจริญเติบโตเปนกอที่สมบูรณเต็มที่ ในชวง  

ระยะเวลาดังกลาว 

 อายกุลา 90 วนั ความสงู 30 ซม.
 พรอมจะนําไปปลกูในพ้ืนท่ี

 อายุกลา 60 วนั  อายกุลา 75 วนั

 ขอมูลตาง ๆ ที่ ไดนํามาเสนอในครั้งนี้ ไดจากการ

เก็บขอมูลในพื้นที่ดําเนินการของหนวยจัดการขุนน้ําเย็น 

อําเภอแมวงก จังหวัดกําแพงเพชร ซึ่งผูเรียบเรียงตอง

ขอขอบคุณ คุณยุทธนา ดีสวน หัวหนาหนวยจัดการ                  

ตนนํ้าขุนนํ้าเย็น และเจาหนาที่ทุกทานที่มีสวนชวยในการ

รวบรวมขอมูลมาอยางตอเนื่องและรายงานความกาวหนา

มาใหทราบโดยตลอด และคงตองรวมกันทํางานตอไป 

เพ่ือใหภารกิจเรื่องการขยายพันธุ หญาแฝกดวยเมล็ด

สัมฤทธิ์ผลในทางปฏิบัติและสามารถนําไป ใช ได จริง                  

ในอนาคต
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ักโครงการ

พระราชดํ
าริและกิจ

การพิเศษ
 กรมปาไม
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  รมปาไม เปนหนวยงานหน่ึงที่ ไดรวมสนองงาน
  พระราชดําริมาอยางตอเนื่อง โดยมีภารกิจในการ

บริหารจัดการ อนุรักษ ฟนฟู ดูแลรักษา ตลอดจนสงเสริม

การใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืนเพื่อสราง

ความสมดุลของระบบนิเวศ ภายใตแผนบูรณาการและ

การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชนทองถ่ินใหดขีึน้ และสามารถอยูรวมกับปาไดอยาง

เกื้อกูลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ซึ่งการดําเนินงานในดานการฟนฟูสภาพปาและการพัฒนา

คณุภาพชีวติดงักลาว กรมปาไม ไดนอมนาํแนวพระราชดําริ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ในการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดิน

และน้ํา ที่ ได พระราชทานไวมาดําเนินการรวมดวย 

เพื่อใหหญาแฝกชวยยึดและปกคลุมดิน ซึ่งระบบราก

ของหญาแฝกทําหนาที่เปรียบเสมือนกําแพงใตดินที่มีชีวิต 

ที่ชวยยึดและเพิ่มความชุมช้ืนใหกับดิน โดยดําเนินการ

ปลูกหญาแฝก ใน 4 รูปแบบ ไดแก 

 1. การปลูกหญาแฝกรวมกับแปลงฟนฟูสภาพปา 

 2. การปลกูหญาแฝกในพืน้ท่ีลาดชันและพ้ืนทีเ่สีย่งตอ

การชะลางพังทลายของหนาดิน 

 3. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกในแปลงที่ทํากิน

ของราษฎร 

 4. การสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อเปนแปลงสาธิต

และแหลงเรียนรู  ใหกับชุมชนและผูสนใจท่ัวไป ใหเห็น

ประโยชน และคุณค าของหญ าแฝก เพื่ อ เป นการ

ประชาสัมพันธและการรณรงคการใชหญาแฝกใหเปนไป

อยางแพรหลาย
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 โดยในชวงระหวางวนัที ่6-7 มนีาคม 2561 กรมปาไม

ได  ร  วมกับสํ านั กงานคณะกรรมการพิ เศษเ พ่ือ

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(สํานักงาน กปร.) กําหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

“การเพ่ิมประสิทธิภาพเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสง

เสริมการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ กรมปาไม” 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ศูนยเรียนรู

เพ่ือการอนุรักษทรัพยากรปาไมตามแนวพระราชดําริ 

จังหวัดเชียงใหม และศึกษาดูงานในพื้นท่ีศูนยสงเสริม

การใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด

เชียงใหม เพ่ือใหเจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานดานรณรงค

สงเสริมการใชหญาแฝกของกรมปาไม ไดรับทราบ

กรอบแนวทางปฏิบัติตามแผนแมบทการพัฒนาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ฉบับที ่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และไดรับการถายทอด

องคความรูทางดานวิชาการ และเพ่ิมทักษะความ

ชํานาญในการปฏิบัติงาน 

 นายผจญ สิทธิกัน ผูอํานวยการสํานักโครงการ
พระราชดํารแิละกจิการพเิศษ ประธานเปดการประชมุฯ
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 การบรรยายจากผูทรงคณุวฒุดิานหญาแฝก

ตลอดจนไดแลกเปลีย่นประสบการณการทาํงานระหวางกนั 

เพื่อพัฒนางานดานรณรงคสงเสริมการใชหญาแฝก                

ของกรมปาไม ใหมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ โดยมเีจาหนาท่ี

ผูปฏบิตังิานเขารวมการประชุมเชิงปฏิบตักิารและศึกษาดูงาน

ในครั้งนี้ จํานวนท้ังสิ้น 50 คน

 การประชุมเชิงปฏิบตัิการในครั้งนี้ กรมปาไมรับเกียรติ

จากสํานักงาน กปร. และผูทรงคุณวุฒิดานหญาแฝก 

มาบรรยายถายทอดองคความรู และประสบการณการ

ดําเนินงานดานหญาแฝก ซึ่งมีหัวขอการบรรยาย ดังนี้
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  1. การบรรยายหัวขอ “ความสําคัญและการใช
ประโยชนจากหญาแฝก” โดย นางสาวศรีนิตย บุญทอง  

ที่ปรึกษาสํานักงาน กปร. คณะอนุกรรมการดานวิชาการ

และติดตามประเมินผล

  2. การบรรยายหัวขอ “แผนแมบทการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ” 
โดย นางสาวถกลวรรณ ไกรสรกุล ที่ปรึกษาดานการ

ประสานงานโครงการ สํานักงาน กปร.

  3. การบรรยายหัวขอ “การประยุกต ใชประโยชน
จากระบบวิธีหญาแฝกในการปองกันการชะลางพังทลาย
และเสริมเสถียรภาพเชิงลาดในงานวิศวกรรม” โดย

นายสุรพล สงวนแกว คณะอนุกรรมการดานวิชาการและ

ติดตามประเมินผล

  4. การบรรยายหัวขอ “การประยุกต ใชหญาแฝก
กับงานดานปาไม” โดย นายประเดิมชัย แสงคู วงษ  
คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล

  5. การบรรยายหัวขอ “การใชประโยชนหญาแฝก
เพ่ืออนุรักษดินและนํ้าในประเทศไทย” “พันธุหญาแฝกท่ี
เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตาง ๆ” และ “การขยายพันธุและ
การเตรียมกลาหญาแฝก” โดย นายพิทยากร ลิ่มทอง 
คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล
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 ซึ่งผลการประชุมและองคความรูที่ ไดรับ ตลอดจนขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ 

นับวาเปนประโยชนอยางยิ่งตอการพัฒนางานดานสงเสริมการใชหญาแฝกตามแนว

พระราชดําริของหนวยงานกรมปาไม เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค และสอดคลอง

ตามแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

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

หญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและนํา้ ไดอยางถกูตองตามหลกัวชิาการ สามารถนาํองค

ความรู ไปใช ในการดําเนินการสงเสริม ขยายผล และเผยแพรประชาสัมพันธการใช 

หญาแฝกใหเปนไปอยางแพรหลายตอไป

 การศึกษาดงูาน ณ ศนูยสงเสรมิการใชหญาแฝก อนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ
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 สําหรับทานที่สนใจตองการศึกษารายละเอียด
ในแตละหัวข อการบรรยายสามารถดาวน  โหลด                  
งานนําเสนอ (Powerpoint) ประกอบการบรรยาย               
ไดตาม QR Code ดานลางน้ี
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โดย : ผการัตน ศิริโภค 
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
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พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
บนเง่ือนไขความรู และคุณธรรม
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกัน
บนเงื่อนไขความรู และคุณธรรม

 ารดํารงชีวิตอยางพอเพียง ตามหลักปรัชญา

 ของเศรษฐกิจพอเพียงเปนสิ่งที่ทุกคนคงเคยไดยิน 

ไดเรยีนกนัมาทุกคนแลว แตกย็งัมผีูคนมากมายท่ีหลงไปกับ

สงัคมทุนนยิม ถกูบบีบงัคบัชีน้าํโดยสภาพแวดลอมรอบดาน

ใหสนองความตองการอยางเกินพอดี เกิดการใชจาย          

อยางเกินตัว มนีอยใชมาก นาํพาปญหาหน้ีสนิมาใหปวดหัว

รอนใจไมรูจบ ถาพูดถึงบุคคลผูนอมนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ในการดําเนนิชวีติ ดวยการประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม เริ่มจากการเปนเกษตรกรธรรมดา                

มีหนี้สิน จนกระท่ังวันหนึ่งไดมีโอกาสเขารับการอบรมจาก

ศนูยศกึษาการพฒันาหวยทรายอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ 

และไดรบัการสงเสริมใหนาํหญาแฝกมาปลูกในพ้ืนทีด่นิดาน

ที่พืชเจริญเติบโตไดยาก “จาเอกเขียน สรอยสม” หรือ
ที่เราเรียกวา “ลงุเขยีน” พบวาพ้ืนดินที่ปลูกหญาแฝกกับ

พื้นดินที่ ไมไดปลูกหญาแฝกมีความแตกตางอยางเหน็ไดชดั

ดวยประสิทธภิาพรากท่ีสามารถเจรญิในแนวดิ่ง หย่ังลงไป

ในดินทีแ่ขง็คลายปนูซเีมนต ทาํใหการขุดบอนํา้เปนไปอยาง
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 ลกัษณะดนิในพ้ืนท่ีของคุณลงุเขยีน
ซึ่ง่มลีกัษณะเปนดนิดาน

ราบร่ืน และยังทําใหแปลงนาขาวมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 30% ซึ่งขณะ

นั้นเอง คุณลุงยังมีความรูเรื่องหญาแฝกอยางจํากัด ตางจาก

ทุกวันนี้ที่มีตําแหนงเปนที่ปรึกษาเครือขายคนรักษแฝกระดับ

ประเทศ 

 “ปลูกขาวยังไมพอแดกปลูกแฝกจะแดกอะไร” จะถูกนาํ
กลับมาพูดถึงเสมอ เมื่อเริ่มสงเสริมใหเกษตรกรรายอื่นๆ ใชหญา

แฝกในพื้นที่การเกษตร นอกจากเปนประโยคคลองจองแลวคุณลุง

เขียนบอกวา “ที่บอกวาปลูกแฝกแลวกินไมได ก็เปนเรื่องจริง
แตประโยชนที่ ไดจากแฝกนัน้มากมายมหาศาล คนที่ ไมรูจรงิ
ก็พูดได ถาคนรูจริงคงไมกลาพูดแบบนี้หรอก”
 ตลอดระยะเวลา 20 ป จากจุดเริ่มตนตรงน้ัน คุณลุงเขียน

ไดรับเอาความรูทุกอยางมาลองประยุกต ใชทั้งการปลูกหญาแฝก

ลอมรอบไมผลเพือ่กกัเกบ็นํา้ใหมคีวามชุมช้ืนนานขึน้ สรางภูมคิุมกนั

โดยเตรียมความพรอมรับมือภัยพิบัติตางๆ ไมวาจะเปน การมี

สระนํ้าใหญ 4 สระ รองสวน 15 รอง เนนใหมีนํ้าใช ในการ

ทําเกษตรในหนาแลง ทําการปลูกพืชอยางหลากหลายกวา 

30 ชนิด ในพื้นที่ 20 ไร
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 การปลกูหญาแฝกรมิสระน้ํา

 ปลูกหญาแฝกเปนวงกลมลอมรอบไมผล

 เมื่อฤดูนํ้าหลากมาถึงยังมี ตนมะพราว ตนกลวยที่ยังอยูรอดได  

คณุลงุเขยีนกลาววา “นํา้ไมคอยเวลาเรา ภยัธรรมชาติก็ไมคอยเวลาเรา 
แมลงก็เชนกัน” ดวยความรูที่มี จึงไดนําพืชสมุนไพรตนหางไหลขาว               
มาใช ในการปองกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชโดยไมพึ่งพาสารเคมี และ

ประมาณตนโดยตัดสินใจไมทําฟารมปศุสัตวเพราะประเมินแลววา                 

ไมสามารถดูแลไดดีพอ ใชเงินจากการขายผลผลิตทางการเกษตรอ่ืน             

ไปซื้อหาเอาได  
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 เ ม่ือถามถึงเคล็ดลับในการประสบ             

ความสําเร็จอยางทุกวันนี้ คุณลุงเขียนตอบทันที

เลยวา “ใจ” พรอมขยายความวา ใจเปนสิง่สาํคัญ 
ใชคําพูดเพื่อเปนกําลังใจเทานั้น ไมใชคําพูด
เพื่อกระทบจิตใจใคร ดวยคุณลุงเขียนมีหนาที่

สําคัญในการถายทอดความรู ใหแกเกษตรกร 

รายอืน่ในฐานะเกษตรกรตนแบบ ซึง่คณุลงุเขยีน

ได ใหนิยามความพอเพียงในแบบของคุณลุงคือ 

¡ÒÃÅÐ¡ÔàÅÊ¡ÒÁáÅÐÇÑμ¶Ø¡ÒÁãËŒä Œ́ 
¡ÔàÅÊ¡ÒÁ¤×Í¤ÇÒÁâÅÀ ¤ÇÒÁâ¡Ã¸

¤ÇÒÁËÅ§ ÇÑμ¶Ø¡ÒÁ¤×ÍμÑÇ·Õèà¡Ô´¡ÒÃ
ÊÑÁ¼ÑÊ¨Ò¡ÍÒÂμ¹ÐÀÒÂã¹¡ÑºÀÒÂ¹Í¡ 
μÒàËç¹ÃÙ» ËÙä Œ́ÂÔ¹àÊÕÂ§ ¨ÁÙ¡ä Œ́¡ÅÔè¹ 

ÅÔé¹ä Œ́ÃÑºÃÊ áÅÐ¡ÒÂä Œ́ÊÑÁ¼ÑÊ ÊíÒ¤ÑÞ·Õè 
“ã¨” ¶ŒÒàÃÒËÂØ´ “ã¨”ä´Œ  ãËŒ “ã¨” 

ä Œ́ÃÙŒ¨Ñ¡¤ÇÒÁ¾Íà¾ÕÂ§ ÊÔè§·ÕèàÃÒä Œ́ÊÑÁ¼ÑÊ
¡çÊÒÁÒÃ¶ËÂØ´ä Œ́ à·‹Ò¡ÑºàÃÒÊÒÁÒÃ¶

ÍØ´ÃÙÃÑèÇã¹μÑÇàÃÒä Œ́
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 ปจจุบันในวัย 74 ป คุณลุงเขียนยังสามารถเขาสวนเพ่ือเก็บเก่ียวผลผลิต 

“มะนาวแปนพวง” จํานวน 400 ตนไดทุกวัน มีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 

และทําหนาที่เผยแพรองคความรู ในฐานะเกษตรกรผูประสบความสําเร็จตอไป 



22



23จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 48 เดือนพฤษภาคม 2561

โดย : กลุมแผนงาน โดย : กลุมแผนงาน 
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ 

สํานักงาน กปร.สํานักงาน กปร.

โดย : กลุมแผนงาน 
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ 

สํานักงาน กปร.

¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒáÅÐÃ³Ã§¤�¡ÒÃãªŒËÞŒÒá½¡

ÍÑ¹à¹×èÍ§ÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´íÒÃÔ ¤ÃÑé§·Õè 1/2561
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 เม่ือวันอังคารท่ี 23 มกราคม 2561 สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัดการประชุม

คณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิครัง้ท่ี 1/2561 

ณ หองประชุม 201 อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่อง             

มาจากพระราชดําริ โดย นายดนุชา สินธวานนท                  

เลขาธิการ กปร. ไดรบัมอบหมายจาก นายจรัลธาดา กรรณสตู 

องคมนตรี ประธานคณะกรรมการอํานวยการ ใหดาํเนนิการ

ประชมุ ในฐานะประธานการประชุมฯ โดยมกีรรมการซึง่เปน

ผูแทนจากสวนราชการตาง ๆ  และเจาหนาที ่เขารวมประชุม           

สรุปสาระสําคัญ ไดดังน้ี

 สมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง นายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี เปนประธาน

กรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาและรณรงคการใช

หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และนายกรัฐมนตรี 

ประธานกรรมการพิเศษเพือ่ประสานงานโครงการอนัเนือ่ง

มาจากพระราชดาํร ิไดลงนามในคาํสัง่คณะกรรมการพเิศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

ที่ 6/2560 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่องแตงตั้งคณะ

กรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

ซึ่งประกอบดวย 3 คณะ ดังนี้
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 1 .  คณะกรรมการอํานวยการ
โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
 2. คณะอนุกรรมการดานวิชาการ
และติดตามประเมินผล
 3. คณะอนุกรรมการดานสงเสริม 
ขยายผล เผยแพรและประชาสัมพันธ

สมเด็จพระเจาอยูหวั มพีระราชดาํรเิกีย่วกบั
หญาแฝก ดังน้ี
 เมื่ อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 

สมเด็จพระเจ าอยู หัว ได มีพระราชดําริ

ใหสาํนกังาน กปร. และสวนราชการท่ีเกีย่วของ

เร งดําเนินการแก  ไขปรับปรุงอ างเก็บนํ้า

ห วยทรายขมิ้น ซึ่งได รับผลกระทบจาก

เหตุการณพายุโซนรอน “เซินกา” เคลื่อนตัว
ผานพ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร ทําใหอางเก็บนํ้า

หวยทรายขมิน้ ตาํบลขมิน้ อาํเภอเมอืง จงัหวดั

สกลนคร ชาํรุด นํา้ในอางไดไหลทวมบานเรอืน

ราษฎร และพ้ืนท่ีทางการเกษตรได รับ

ความเสียหาย รวมทั้งได มีพระราชดําริ

ใหดําเนินการปลูกหญาแฝกรอบอางเก็บนํ้า

หวยทรายขม้ิน และรอบอางเก็บนํ้าอื่น ๆ 

ตลอดจนพ้ืนท่ีที่เหมาะสมตอไป ซึ่งสํานักงาน 

กปร. ไดแจงใหหนวยงานท่ีเกีย่วของดาํเนนิการ

เกีย่วกบัการปลกูหญาแฝกตามแนวพระราชดาํริ

ดังกลาวเรียบรอยแลว
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ผลการดําเนินงานในภาพรวมปงบประมาณ 2560
 1. ดานอํานวยการโครงการ
  สํานักงาน กปร. ในฐานะผูประสานงานหลักในการดําเนินงานโครงการ ไดรับมอบหมายใหจัดการประชุม         

คณะกรรมการอํานวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ปละ 2 ครั้ง เพื่อใหที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงาน

ทัง้ดานวชิาการ และสงเสรมิขยายผล พรอมทัง้เผยแพรประชาสัมพนัธ โดยการดําเนนิงานโครงการฯ จะอยูภายใตกรอบ

ของแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งปจจุบันดําเนินงานตามแผนแมบท 

ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งทุกหนวยงานจะตองยึดถือปฏิบัติเพื่อใหการดําเนินงานสอดคลอง ประสานและเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน

 2. ดานวิชาการและติดตามประเมินผล
  ในปงบประมาณ 2560 คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล ไดติดตามความกาวหนา    

การดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ รวม 4 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2560  ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ
  ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดนาน
  ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 13 - 15 กันยายน 2560 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
     และจังหวัดชุมพร
  ครั้งที่ 4 ระหวางวันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร 
     และจังหวัดนครพนม
  ทั้งนี้ จากการไปติดตามผลการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผลไดมีขอคิด

เห็น/ขอเสนอแนะหลายประการ เชน ในพื้นที่ที่มีความลาดชันควรปลูกหญาแฝกซอมแซมชองวางท่ีหายไปในทันที เพื่อ

เปนการปองกันดินถลมอยางมีประสิทธิภาพ ควรเนนการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ี ใหประชาชนรับชวงขยายพันธุ

กลาหญาแฝกตอไป และเห็นควรจัดการฝกอบรมใหความรูแกเจาหนาท่ีผูปฏบิตังิานดานหญาแฝกในระดบัพืน้ที่ ใหมคีวามรู 

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการปลูกแฝก การใชประโยชนจากหญาแฝก และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

 3. ดานการสงเสริม ขยายผล และเผยแพรประชาสัมพันธ 
  การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําในประเทศเร่ิมเมื่อป 2534 ซึ่งการเก็บขอมูลการปลูกหญาแฝก

เพื่อสงเสริมขยายผลในพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ ตั้งแตปงบประมาณ 2554-2560 แบงเปนรายภาค ไดดังนี้ ภาคเหนือปลูก 

รอยละ 37.89 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูก รอยละ 23.15 ภาคกลางปลูก รอยละ 21.77 ภาคใตปลูก รอยละ 17.19 

จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูก รวมทั้งสิ้น 1,163,268,350 กลา ใชประโยชน ในการปองกันตะกอนดินทับถมแหลงนํ้า                

การปองกันการชะลางพังทลายของดิน การขยายพันธุ/แปลงสาธิต และการปรับปรุงบํารุงดิน/รักษาความช้ืนในดิน             

ตามลําดับ (ที่มา: ขอมูลประมวลผลจากระบบ VGT กรมพัฒนาท่ีดิน)
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 ในปงบประมาณ 2561 นายกรัฐมนตรี ประธาน กปร. ไดอนุมัติงบประมาณโครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิใหแกสวนราชการท่ีเกีย่วของ จาํนวน 4 หนวยงาน รวม 2 แผนงาน ดังนี้

 1. แผนงานดานการสงเสริมประชาสัมพันธ ดําเนินงานโดย

   - โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ พื้นที่ดําเนินงาน อาํเภอแมฟาหลวง 
   จังหวัดเชียงราย 
  - กรมปาไม ดําเนินงานในพ้ืนที่ ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
     ศนูยสงเสรมิการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิจงัหวดัเพชรบรูณ
     ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดสกลนคร
     และ ในพืน้ที่ โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ภาคเหนอื ภาคตะวันออก
     เฉียงเหนือ และภาคกลาง
  - กรมชลประทาน ดําเนินการในพ้ืนที่กรมชลประทานท่ัวประเทศ
  - กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ดําเนินการในพื้นที่ 46 แหง เชน ศูนยสาธิตการพัฒนาและ
   รณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 1 จังหวัดเชียงใหม ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
   ดานปาไมที่ 2 จังหวัดสุโขทัย เปนตัน
 2. แผนงานโครงการศึกษาการปองกันดินถลม ดําเนินงานโดย

  - กรมปาไม ในพื้นที่บานตนขนุน ตําบลนํ้าไผ อําเภอนํ้าปาด จังหวัดอุตรดิตถ
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 เมื่ อวัน อังคารท่ี 22 พฤษภาคม 2561                              
บริษัท ปตท . จํากัด (มหาชน) ได จัดการประชุม                      

คณะกรรมการโครงการประกวดการพัฒนาและรณรงค   

การใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิครัง้ที ่1/2561 

ณ หองประชมุ 201 อาคารสาํนกังานโครงการอนัเนือ่งมาจาก

พระราชดําริ โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการ                

มูลนิธิชัยพัฒนา เปนประธานการประชุมฯ พรอมดวย             

นายดนุชา สินธวานนท เลขาธิการ กปร. ผู บริหาร               

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ดร.ณรงค โฉมเฉลา                 

ผู แทนกรมพัฒนาท่ีดิน และเครือข ายคนรักษ แฝก                   

ระดับประเทศ โดยสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก               
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใต ความร วมมือ                     

ของมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ                           

เพื่อประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

(สาํนกังาน กปร.) กรมพัฒนาท่ีดนิ และบริษทั ปตท. จาํกดั 

(มหาชน) มีการดําเนินงานในป 2560 ประกอบดวย                      

4 โครงการ ดังนี้

 1. โครงการประกวด “การพัฒนาและรณรงค             

การ ใ ช  หญ  า แฝก อั น เ น่ื อ งมาจากพระราช ดํ า ริ ”                             

ไดแก ประเภทสงเสริมการปลูกและขยายผล และประเภท

สงเสริมหัตถกรรมผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก ครั้งที่ 1-10 

ป 2549-2560 : สรุปจํานวนผูที่ ไดรับรางวัลมีทั้งสิ้น                

650 รางวัล 

 2. โครงการพฒันาผลติภณัฑจากใบหญาแฝก : 
ไดแก การอบรมวิทยากรกลุมฝมือแรงงานผลิตภัณฑ 

วิทยากรท่ีผานการอบรมขยายผลการอบรมพัฒนาฝมือ

แรงงานหัตถกรรมขยายผลในพื้นที่ การจัดจําหนาย

ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
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 3. โครงการเครอืขายคนรกัษแฝก : จากป 2552 
ถงึป 2560 โครงการเครือขายคนรกัษแฝกมสีมาชกิรวมท้ังสิน้ 

9,759 คน และในป 2561 มีสมาชิกจํานวน 10,015 คน     

ซึ่งมีสมาชิกเพิ่มขึ้นจํานวน 256 คน 

 4. โครงการประยุกต ใชหญาแฝกรวมกับวิธีกล             
และพืชอื่นเพื่อปองกันภัยดินถลม : ไดมีการจัดทํา                        

ชุดความรู การประยุกต ใชหญาแฝกรวมกับพืชอื่นเพื่อ

ปองกนัภัยดนิถลม โดยมพีืน้ทีเ่กบ็รวบรวมขอมลู 4 ประเภท 

คือ พื้นที่ภูเขาลาดชันสูง พื้นที่ภูเขาลาดชันสูง ริมฝงนํ้า                             

พ้ืนที่ริมฝงแมนํ้า แหลงน้ํา และพ้ืนที่ชายฝงทะเล 

 ทัง้นี ้ในการจัดการประกวดฯ ในปนี ้ไดดาํเนินมาเปน

คร้ังที่ 11 แลว จะมีการปรับปรุงคณะกรรมการและ               

คณะอนุกรรมการ เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค             

และโครงสรางของหนวยงานท่ีเกีย่วของ ตลอดจนเพ่ิมเติม

รางวัลที่จะมอบใหแกผูที่ ไดรับคัดเลือก พรอมทั้งมีการ

ดําเนินการที่จะใหโครงการเกิดความยั่งยืนตอไป
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