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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณา ธิการ
 ปจจุบันการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
มีหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
ไดใหความสนใจ และรวมดาํเนินงานสนองพระราชดําริเก่ียวกบัหญาแฝกในดานตาง ๆ  เชน การศึกษา ทดลอง 
วิจัย การสงเสริมขยายผล และการเผยแพรประชาสัมพันธ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงาน
สนองพระราชดําริ ดานการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก ยังคงทําหนาที่เปนแกนกลางในการ
ประสานงานกบัหนวยงานตาง ๆ  ตลอดจนการขยายผลสูประชาชน เพื่อใหเกิดประโยชนสงูสดุคือ การอนรุกัษ
ดินและนํา้  
 สําหรับจุลสารภูมิวาริณอนุรักษฉบับนี้ จะขอนําเสนอบทความวิชาการ เรื่องผลของสารสกัด
จากหญาแฝกตอการเจริญของแบคทีเรียกอโรค โดย ดร.พนิตนาฏ อูพุฒินันท โครงการปลูกหญาแฝก
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 
70 ป โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตร ีเปนประธาน 
และการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกในพื้นที่จังหวัดสุรินทร ศรีสะเกษ 
และนครราชสีมา  
 ทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมสง งานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมตาง ๆ 
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานหญาแฝก ลงในจุลสาร ภูมิวาริณอนุรักษ ฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา จุลสาร 
ภูมิวาริณอนุรักษฉบับนี้ จะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง
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พนิตนาฎ อูพุฒินันท 
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลของสารสกัดจากหญาแฝกตอการเจริญ
ของแบคทีเรียกอโรค
Effects of vetiver grass extracted on growth of pathogenic bacteria

 หญาแฝก (Vetiver Grass) เปนพืชท่ีถูกนํามาปลูก
เพือ่แกไขปญหาทรัพยากรทางดิน ระบบรากของหญาแฝกน้ัน
จะมีลักษณะลึกแผกระจายลงไปในดิน ดวยคุณสมบัตินี้
ทําใหหญาแฝกสามารถรักษาสภาพหนาดินเอาไว ได 
นอกจากประโยชนทีก่ลาวขางตนแลว หญาแฝกยังถกูนาํมา
ใชประโยชน ในดานอื่น ๆ เชน ทําวัสดุมุงหลังคา วัตถุดิบ
ทาํกระดาษ ทาํเชอืก เสือ่ หมวก ตะกรา ใชเปนอาหารสตัว
พวกแกะ โค กระบือ ฯลฯ ใชเปนวสัดคุลมุดนิ ใชรองคอกสตัว 
ทําวัสดุเพาะเห็ด ใชทําปุยหมัก โดยมีการใชทั้งใบและราก
เพื่อวัตถุประสงคแตกตางกันออกไป ตามคุณสมบัติ
ของแตละสายพันธุ (กรมพัฒนาที่ดิน, 2554) หญาแฝก
จะตองมีการตดัใบทกุ ๆ  3 เดอืน ใหเหลอืความสูงประมาณ 
40 เซนติเมตร เพื่อใหแฝกมีการแตกหนอ ขยายกอไดดี 
ดังน้ันใบที่ เหลือจากการตัดจะเปนชีวมวลที่สามารถ
นาํกลับมาใชประโยชนอยางอืน่ได มรีายงานการใชประโยชน
สารสกัดจากใบหญาแฝกในการยับยั้งการงอกและการ
เจริญเติบโตของวัชพืชไดดี ชวยในการปองกันแมลง 
(รุงนภาและคณะ, 2538) และสวนตาง ๆ ของหญาแฝก
ยังสามารถใช ในการรักษาโรคหรืออาการบาดเจ็บตาง ๆ 
ไดอีกดวย (Sangeetha and Stella, 2012)
 ป จจุบัน มีงานวิจัย ท่ีศึกษาการยับ ย้ังการเจริญ
ของแบคทีเรียกอโรคในมนุษย โดยใชสารสกัดจากพืช
หลายชนิด เชน ขมิน้ชนั ฟาทะลายโจร หญาแฝก และมงัคดุ 
ดังน้ันการนําสารสกัดจากธรรมชาติที่ ไมมีผลขางเคียง
และปลอดภัยตอผู ป วยมาใช ในการรักษาโรคติดเช้ือ
จากแบคทเีรยีแทนการใชสารเคมสีงัเคราะหจงึเปนอีกทางหนึง่
ในการรักษาโรค การศึกษาครั้งนี้จึงไดศึกษาสารสกัด
จากธรรมชาติคอื สารสกดัจากหญาแฝก 3 สายพนัธุ ไดแก 

สงขลา 3, แมแฮ และ หวยขาแขง เพื่อศึกษาศักยภาพ
ของหญาแฝกเพื่อใช ในการรักษาโรค จึงเปนแนวทางหนึ่ง
ที่นาสนใจในการคนหายาตานจุลินทรียชนิดใหมเพ่ือนําไป
พัฒนาเปนยารักษาโรคตอไปในอนาคต 
 โดยขั้นตอนการศึกษา เริ่มจากการนําใบหญาแฝก
มาลางทาํความสะอาด อบใหแหงและนํามาบดดวยเคร่ืองบด
ตัวอย างพืชให  ได  เป นผงแฝก จากนั้ นนํ ามาสกัด
ดวยตัวทําละลายโดยใชนํ้ากล่ันและ 95% เอธานอล 
นําสารสกัดท่ี ได ไประเหยตัวทําละลายออกดวยเครื่อง 
Rotory Evaporator  นําไปอบใหแหงและละลายกลับดวย 
Dimethyl sulfoxide (DMSO) ใหมีความเขมขน 500 
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
 นําสารสกัดจากหญาแฝกทั้ง 3 สายพันธุมาทดสอบ
ประสิทธิภาพการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียทดสอบ 
10 ชนิด ไดแก Staphylococcus aureus, Bacillus 

cereus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, 

Shigella flexneri, Enterococcus faecalis, Salmonella 

arboni และ Proteus vulgaris ดวยวิธี disc diffusion 
method บันทึกผลการทดลองโดยการวัดเส นผ าน
ศูนยกลางวงใสของการยับย้ังและหาคาเฉล่ียพรอมคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการศึกษาพบวา เมือ่ทาํการสกดัใบหญาแฝกดวยนํา้
เพื่อให ไดเปนสารสกัดใบหญาแฝก ลักษณะของสารสกัด
ที่ ได จากหญาแฝกสายพันธุ แม แฮ พบวามีลักษณะ
เปนของเหลวหนืด สีนํ้าตาลเขม ไมมีกลิ่น สวนหญาแฝก
สายพันธุสงขลา 3 พบวามีลักษณะเปนของเหลวหนืด 
สนีํา้ตาลออนถึงปานกลาง ไมมกีลิน่ และหญาแฝกสายพันธุ
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หวยขาแขง พบวามีลักษณะเปนของเหลวหนืด สีนํ้าตาล
ออกแดง มีกลิ่นคลายกลิ่นใบเตยเล็กนอย (ภาพที่ 1) 
และจากการสกัดดวย 95% เอธานอล พบวาสารสกัดที่ ได
จากหญาแฝกสายพันธุแมแฮมีลักษณะเปนของเหลวหนืด 
สีเขียวเขม ไมมีกลิ่น สวนหญาแฝกสายพันธุสงขลา 3 
พบวามีลักษณะเปนของเหลวหนืด สีเขียวเขม ไมมีกลิ่น 
และหญาแฝกสายพันธุ ห วยขาแขง พบวามีลักษณะ
เปนของเหลวหนืด สีเขียวเขม ไมมีกลิ่น (ภาพท่ี 2)

 เมื่อนําสารสกัดหญาแฝกด วยเอทานอล 95% 
และน้ํากลั่นที่มีความเข มข นเริ่มต น 500 มิลลิกรัม
ตอมิลลิลิตร รวมทั้งสิ้น 3 สายพันธุ 
 เมื่อนําสารสกัดมาทดสอบความสามารถในการยับย้ัง
การเจริญของแบคทีเรียทดสอบ 10 ชนิด พบวา หญาแฝก
สายพันธุแมแฮที่สกัดดวย 95% เอธานอล สามารถยับยั้ง
การเจริญของแบคที เ รียทดสอบได  5 ชนิด คือ 
S. epidermidis, Ps. aeruginosa, B. cereus, S. aureus 

และ E. coli โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลางวงใส
ของการยบัยัง้ 8-10 มลิลเิมตร หญาแฝกสายพนัธุหวยขาแขง
ที่สกัดดวย 95% เอธานอล สามารถยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียทดสอบได 3 ชนิด คือ S. epidermidis, 

ภาพที่ 1 
 ลักษณะสารสกัด

จากใบแฝก ท่ี ใช  นํ้ า

เปนตัวทําละลาย

สงขลา 3     แมแฮ    หวยขาแขง

สงขลา 3     แมแฮ    หวยขาแขง

ภาพที่ 2 
 ลักษณะสารสกัด

จากใบแฝกที่ ใชเอธานอล 

95% เปนตัวทําละลาย
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B. cereus และ S. arboni โดยมีขนาดเสนผานศูนยกลาง
วงใสของการยับย้ัง 8-10 มิลลิเมตร หญาแฝกสายพันธุ
สงขลา 3 ที่สกัดดวย 95% เอธานอล สามารถยับยั้ง
การเจริญของแบคทีเรียทดสอบได 1 ชนิด คือ B. cereus 

 สารสกัดหญาแฝกท่ี ไดจากการสกัดดวยตัวทําละลาย
ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีลักษณะแตกตางกันข้ึนอยูกับสายพันธุ
ของหญาแฝก โดยเฉพาะสารสกัดหญาแฝกที่ ใช 95% 
เอธานอลเปนตัวทําละลาย มีสีเขียวของคลอโรฟลล 
ซึ่งสามารถละลายสารสี (pigment) ออกมาไดมากกวา
ตัวทําละลายน้ํา (พิมพร, 2547) การท่ีสารสกัดจาก
หญาแฝก 3 สายพันธุ  มีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริญ
ของแบคทีเรียหลายชนิด อาจเปนผลมาจากสารสกัด
จากหญาแฝกมีสารหลายชนิดเป นองคประกอบอยู  
สารที่ออกฤทธิ์อาจเปนสารสําคัญตัวเดียวหรือสารหลาย
ชนิดท่ีมีการออกฤทธ์ิรวมกัน เช นเดียวกับการศึกษา

ตารางท่ี 1 การทดสอบความสามารถในการยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียทดสอบดวยวิธี agar 
   disc diffusion ของสารสกัดหญาแฝกที่สกัดดวย 95% เอธานอล

เสนผานศูนยกลางวงใสของการยับยั้ง (มิลลิเมตร)
สายพันธุ

S. aureus  B. cereus  S. epidermidis  Ps. aeruginosa  K. pneumoniae  E. coli  S. flexneri  Ent. faecalis  S. arboni  P. vulgaris

สงขลา 3

แมแฮ

หวยขาแขง

0.0

9.5±0.5

0.0

8.5±0.5

9.0±1.0

9.0±1.0

0.0

8.5±0.5

8.5±0.5

0.0

8.5±0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.5±0.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.5±0.5

0.0

0.0

0.0

โดยมีขนาดเส นผ านศูนย กลางวงใสของการยับย้ัง 
8-9 มิลลิเมตร (ตารางท่ี 1) สําหรับหญาแฝกสายพันธุ
สงขลา 3, แมแฮ และหวยขาแขงที่สกัดดวยนํ้ากล่ัน
ไมสามารถยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรยีทดสอบทัง้ 10 ชนดิ

ที่ผ านมาพบวาสารสกัดจากรากหญาแฝกศรีลังกา
ที่มี โครงสรางของแอลคาลอยดท่ีแยกไดเปน vetiverin 
เหมื อน กับ ท่ีแยกจากรากหญ าแฝกสุราษฏร  ธา นี 
(Nantachit et al., 2010) และยังสอดคลองกับงานวิจัย
ของสมคิดและคณะ (2553) ที่ทําการทดสอบการยับย้ัง
การเจริญของแบคทีเรียโดยน้ํามันหอมระเหยจากราก
หญาแฝกหอม V. zizanioides ที่ระดับความเขมขนตาง ๆ  
พบวา นํ้ามันหอมระเหยจากรากหญาแฝกหอม มีแนวโนม
ในการยบัยัง้การเจรญิของแบคทเีรียแกรมบวกคือ Bacillus 

cereus และ Staphylococcus aureus ไดดีกวาแบคทีเรยี
แกรมลบคือ Escherichia coli และ Proteus vulgaris 
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เนื่องจากสารสกัดที่ ได จากการสกัดในครั้งนี้ยังเป น
สารสกัดหยาบ (crude extract) มีองคประกอบ
ของสารตาง ๆ อยูมากมาย จึงตองมีการศึกษาเพิ่มเติม
ต  อ ไป ใน เชิ งลึ กว  า สาร ท่ีมี ฤทธิ์ ยั บ ย้ั งการ เจริญ
ของแบคทีเรียทดสอบเปนสารชนิดใด 
 อยางไรก็ตาม งานศึกษาในคร้ังนี้ ไดองคความรู ใหมวา
หญาแฝกน้ันสามารถนํามาใชประโยชน ในดานอื่น ๆ ได 
ถือเป นการใช ประโยชน ชีวมวลหญาแฝกที่ เหลือท้ิง
จากการตัดแตงเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ทําใหสามารถ
ใช ประโยชนหญาแฝกได อย างครบวงจรเพ่ือสนอง
แนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
 ขอขอบพระคุณสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริที่ ได
สนับสนุนงานศึกษาในคร้ังน้ี โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณประจําป พ.ศ. 2558
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โครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคล

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 

รวบรวมโดย นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ
     นางพิณทิพย  ธิติโรจนะวัฒน

โดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืชโดยกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
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 กรม อุทยานแห  งชา ติ สัตว  ป่ า และพันธุ  พื ช 
ไดจัดกิจกรรมโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเน่ืองในโอกาสมหามงคล 
เสดจ็เถลงิถวลัยราชสมบัตคิรบ 70 ป 9 มถินุายน 2559 ขึน้ 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหนวยงานสนามในสังกัด ซึ่งตั้งอยู
ตามพื้นที่ของจังหวัดตาง ๆ ดังน้ี
 ในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบดวย จังหวัดนาน เชียงใหม 
เพชรบูรณ และจังหวัดสุโขทัย
 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 
จังหวัดอุบลราชธานี สุรินทร ขอนแกน และนครพนม

 ในพ้ืนที่ภาคกลาง/ภาคตะวันออก ประกอบดวย 
จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี และระยอง
 ใน พ้ืนที่ภาคใต  ประกอบด วย จังหวัดสงขลา 
สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และชุมพร
 รวมจํานวนกลาหญาแฝกท่ี ใช ในกิจกรรมโครงการฯ 
ทั้งสิ้น 494,000 กลา (รายละเอียดดังตารางท่ีแนบ)
 รายละเอียดการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติเนือ่งใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 
9 มถินุายน 2559 โดยหนวยงานในสงักดักรมอทุยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช

หนวยงาน

1. หนวยอนุรักษและจัดการตนน้ําหวยสามสบ อ.นานอย จ.นาน รวมกับชุมชน
 บานเสี้ยว อ.ทาวังผา จ.นาน ปลูกแฝกบริเวณรอบอางเก็บนํ้าหวยมีด
2. หนวยจัดการตนนํ้าขุนแมกก อ.แมอาย จ.เชียงใหม รวมกับเทศบาล ต.แมอาย 
 และชุมชนในพ้ืนที่ กศน. อ.แมอาย ปลูกแฝกบริเวณอางเก็บนํ้าหวยดีหมี 
 ต.มะลิกา อ.แมอาย จ.เชียงใหม
3. ศนูยสาธติการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที ่2 จงัหวดัสโุขทยั 
 รวมกับสวนปา ออป.ศรีสัชนาลัย และกลุมญาติธรรมวัดบานชื่น ปลูกแฝก
 ริมตลิ่งแมนํ้ายมบริเวณวัดบานชื่น ต.แมสํา อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
4. ศนูยสาธติการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที ่3 จงัหวัดสรุนิทร 
 รวมกับชุมชนบานขุนเทียม ต.กระเทียม อ.สังขละ จ.สุรินทร ปลูกแฝกรอบ
 อางเก็บนํ้าหนองระหาร
5. หนวยจัดการตนนํา้หวยโดน อ.บณุฑริก จ.อบุลราชธานี รวมกับ อบต.โพนงาม 
 สถานีควบคุมไฟปาบุณฑริก-ยอดมนโรงเรียนบานหนองแสงและชาวบาน 
 โดยปลูกรอบอางเก็บนํ้าสาธารณะบานหนองแสง
6. หนวยจัดการตนน้ําขุนนาน จ.นาน รวมกับโรงเรียน ตชด. และสวนราชการ
 ในพ้ืนที่ ชุมชนบานสไล ต.บอเกลือนอย อ.บอเกลือ จ.นาน โดยปลูกแฝก
 ที่ โรงเรียน ตชด.บานสไล
7. หนวยจัดการตนนํ้าคลองลําพูน จ.สุราษฎรธานี รวมกับหนวยอนุรักษ
 และจัดการตนนํ้าพะโตะ จ.ชุมพร ปลูกแฝกบริเวณสํานักสงฆบานหลวงตาง 
 อ.พะโตะ จ.ชุมพร สรางฝาย 5 แหง
8. หนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าหวยผักกูด อ.หลมเกา จ.เพชรบูรณ รวมกับ
 อบต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง จ.เลย คณะครู นักเรียน บานโนนพัฒนา 
 โรงเรียนโนนวังไสย และโรงเรียนบานโคกหนองแหว ปลกูแฝกบรเิวณวัดตนนํา้เลย

กําแพงเพชร 2

ศรีลังกา

รอยเอ็ด

สงขลา 3

สงขลา 3

ศรีลังกา

สงขลา 3

สงขลา 3

100,000

150,000

30,000

35,000

14,000

8,000

12,000

45,000

ชนิดพันธุ จํานวน (กลา)
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หนวยงาน

9. หนวยอนรุกัษและจัดการตนนํา้ลาํหวยสกั จ.เลย รวมกบัโรงเรียนบานนาลานขาว 
 ชุมชนบานนาลานขาว ต.โพนสูง อ.ดานซาย จ.เลย ปลูกแฝกขวางแนวลาดชัน
 บริเวณศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จ.เลย
10. ศูนย สาธิตการพัฒนาและรณรงค การใช หญ าแฝกด านป าไม ที่ 6 
 จงัหวดัขอนแกน รวมกับสาํนักประสานความรวมมือพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 
 ปลูกแฝกรอบสระน้ําโรงเรียนบานรัตน ต.โพนทอง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน
11. ศูนย สาธิตการพัฒนาและรณรงค การใช หญ าแฝกด านป าไม ที่ 4 
 จังหวัดกาญจนบุรี ได เข าร วมกิจกรรมปลูกปาต นนํ้าเฉลิมพระเกียรติ
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย
 ราชสมบตัคิรบ 70 ป 9 ม.ิย. 59 และเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
 พระราชินีนารถเน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
 ของ อําเภอทองผาภูมิ ณ บานเสาหงษ ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
12. หนวยจัดการตนนํา้นํา้กํา่ ไดรวมงานการรับมอบโครงการขุดลอกฝายหวยยาง 
 จากกองพันทหารชางที่ 111 (ราชบุรี) โดย ผศ. (พิเศษ) เมธา ชูจันทร 
 นายอําเภอนาแก เปนประธาน ณ บานตนผึ้ง หมู 9 ต.นาแก อ.นาแก 
 จ.นครพนม และไดรวมปลอยปลา, ปลกูตนไมและหญาแฝกในบรเิวณพืน้ทีด่งักลาว 
 โดยหนวยฯ ใหการสนับสนุนกลาหญาแฝก

สงขลา 3

สงขลา 3

สงขลา 3

สงขลา 3

25,000

10,000

40,000

25,000

ชนิดพันธุ จํานวน (กลา)

 สําหรับพันธุ หญาแฝกที่ ใชปลูกเพื่อเลือกสายพันธุ 
ทีส่ามารถขึน้ไดดกีบัสภาพพืน้ทีเ่ปนหลกั เชน ในพืน้ทีเ่หนอื 
กลาง ใต นยิมใชสายพนัธุแฝกลุม พนัธุสงขลา 3, ศรลีงักา, 
กําแพงเพชร 2 และในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จะนิยมใชกลาแฝกดอนพันธุรอยเอ็ด, กําแพงเพชร 1, 
หวยขาแขง เปนตน
 สําหรับรูปแบบของการปลูกนั้น จะขึ้นกับสภาพพื้นที่
ที่ปลูกสวนใหญ เชน ปลูกขวางแนวลาดชันของพื้นที่ 
และปลูกรอบขอบสระตลอดจนแหลงนํ้าสาธารณะ
ของชุมชน เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน 
และเพื่ออนุรักษดินและนํ้าเปนสําคัญ ภายในงานไดมี
การจัดนิทรรศการใหความรูกับประชาชนและเยาวชน
ผูมารวมงานไดเขาใจถงึประโยชนของหญาแฝกอยางถกูตอง
พรอมทั้งมีการแจกจายกลาหญาแฝกเพื่อนําไปปลูก
ขยายผลในพ้ืนที่ของตนเองตอไปดวย

 ในโอกาสมหามงคลนี้ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 
และพันธุพืช ไดจัดใหมีกิจกรรมโครงการหลัก จํานวน 
2 พื้นที่ดวยกันนี้ ประกอบดวย
 1. บริเวณพื้นที่รอบอางเก็บนํ้าสาธารณะหวยมีด 
บานเสี้ยว หมูที่ 6 ตําบลยม อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน 
ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยมีขาราชการ พระภิกษุ  
ประชาชน และเยาวชนในพ้ืนที่รวมกิจกรรมโครงการ
ประมาณ 500 คน โครงการน้ีไดรบัเกยีรตจิากรองเลขาธิการ 
กปร. (นายประสาท พาศิริ) พรอมคณะเขารวมกิจกรรม
โครงการ โดยมีการปลูกหญาแฝก รวม 100,000 กลา 
พันธุ กําแพงเพชร 2 โดยรอบอางเก็บน้ําสาธารณะ 
เพ่ือปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินมีใหเลื่อนไหล
ลงไปยังแหลงเก็บกักนํ้า สงผลใหสามารถใชงานได
อย างเต็มความสามารถของการกักเก็บน้ําของอ าง
ไดเปนอยางดี
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 2. บรเิวณพ้ืนทีร่อบอางเกบ็นํา้สาธารณะบานหวยดหีมี 
ตําบลมะลิกา อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม ใชหญาแฝก 
จํานวน 150,000 กลา ปลูกปา 30 ไร ฝาย 10 แหง 
ดําเนินการโดยหนวยจัดการตนน้ําขุนแมกก อ.แมอาย 
จ.เชยีงใหม รวมกบัเทศบาลตาํบลแมอาย กศน. อาํเภอแมอาย 
สํานักงานคุมประพฤติ (สาขาฝาง) ชุมชนบานชัยสถาน 
บานสันโคง บานสันผักหละ
 กลาวโดยรวมแลวประชาชนทุกหมู  เหลาในพื้นที่
ไดมีสวนรวมในการปลูกหญาแฝกเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัในวาระมหามงคลย่ิงทีพ่ระองค
ทรงครองราชยครบ 70 ป โดยพรอมเพรียงกัน อนัเปนการ
สนองแนวพระราชดําริที่พระองคทรงพระราชทานไว
ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2534 นับถึงปจจุบันเปนเวลา

ยาวนานถึง 25 ปเต็ม ในนามของกรมอุทยานแหงชาติฯ 
ตองขอขอบพระคุณพี่นองประชาชนคนไทยทุกหมูเหลา
ที่ ไดรวมกันสืบสานแนวพระราชดําริที่ ไดทรงพระราชทาน
ไวเปนอยางดียิ่ง และเน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ีพระองค
ทรงครองราชยสมบัติครบ 70 ป 9 มิถุนายน 2559 นี้ 
ขอนอมเกลานอมกระหมอมถวายพระพรชัยขอใหพระองค
ทรงพระเกษมสาํราญ เจรญิพระชนมายุยิง่ยนืนานเกินกวา
รอยฉนําดวยเทอญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจานายประเดิมชัย  แสงคูวงษ

ในนามขาราชการกรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื
ที่สนองพระราชดําริดานการนําหญาแฝกมาใชประโยชน

เพื่อการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ปาไม
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 หน  วยอนุ รั กษ  และจั ดการต  นนํ้ าห  วยสามสบ 
อําเภอนานอย จังหวัดนาน รวมปลูกหญาแฝกบริเวณพื้นที่
รอบอางเกบ็น้ําสาธารณะหวยมดี บานเสีย้ว หมูที ่6 ตาํบลยม 
อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 
โดยมีขาราชการ พระภิกษุ ประชาชน และเยาวชนในพื้นที่
รวมกิจกรรมโครงการประมาณ 500 คน โครงการน้ี
ไดรบัเกยีรตจิากรองเลขาธิการ กปร. (นายประสาท พาศริ)ิ 

 ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ดานปาไมที่ 2 จังหวัดสุโขทัย รวมกับสวนปา ออป.
ศรสีชันาลยั และกลุมญาตธิรรมวัดบานชืน่ ปลกูแฝกรมิตลิง่
แมนํ้ายมบริเวณวัดบานช่ืน ต.แมสํา อ.ศรีสัชนาลัย 
จ.สุโขทัย

พรอมคณะเขารวมกิจกรรมโครงการ โดยมีการปลูกหญาแฝก
รวม 100,000 กลา พนัธุกาํแพงเพชร 2 โดยรอบอางเก็บนํ้า
สาธารณะ เพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลายของหนาดนิมีให
เลือ่นไหลลงไปยงัแหลงเกบ็กกันํา้สงผลใหสามารถใชงานได
อย างเต็มความสามารถของการกักเก็บน้ําของอ าง
ไดเปนอยางดี
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 ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ดานปาไมที่ 3 จังหวัดสุรินทร รวมกับชุมชนบานขุนเทียม 
ต.กระเทียม อ.สังขละ จ.สุรินทร ปลูกแฝกรอบอางเก็บนํ้า
หนองระหาร

 หนวยจดัการตนนํา้หวยโดน อ.บณุฑรกิ จ.อบุลราชธานี 
รวมกบั อบต.โพนงาม สถานีควบคุมไฟปาบณุฑรกิ-ยอดมน
โรงเรียนบานหนองแสงและชาวบาน โดยปลูกรอบ
อางเก็บนํ้าสาธารณะบานหนองแสง

 หนวยจัดการตนนํา้ขนุนาน จ.นาน รวมกบัโรงเรยีน ตชด. 
และสวนราชการในพ้ืนที่ ชุมชนบานสไล ต.บอเกลือนอย 
อ.บอเกลือ จ.นาน โดยปลูกแฝกที่ โรงเรียน ตชด.บานสไล
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 หนวยจดัการตนน้ําคลองลาํพูน จ.สรุาษฎรธาน ีรวมกบั
หนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าพะโตะ จ.ชุมพร ปลูกแฝก
บริเวณสํานักสงฆบานหลวงตาง อ.พะโตะ จ.ชุมพร 
สรางฝาย 5 แหง

 หนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าลําหวยสัก จัดกิจกรรม
ปลกูหญาแฝกเฉลิมพระเกียรต ิณ ศนูยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (เกษตรที่สูง) ตําบลโพนสูง 
อาํเภอดานซาย จงัหวัดเลย รวมกับราษฎรบานนาลานขาว
และโรงเรียนบานนาลานขาว ปลูกใชพนัธุกลาแฝกสงขลา 3 
รปูแบบการปลูกแบบขวางทางลาดชันและลกัษณะแบบวีควํา่
เพื่อลดความแรงของนํ้าจากที่สูงและสรางฝายชะลอนํ้า

 หนวยอนุรักษและจัดการตนนํ้าหวยผักกูด อ.หลมเกา 
จ.เพชรบูรณ รวมกับอบต.เลยวังไสย อ.ภูหลวง จ.เลย 
คณะครู นักเรียน บานโนนพัฒนา โรงเรียนโนนวังไสย 
และโรงเรยีนบานโคกหนองแหว ปลูกแฝกบรเิวณวัดตนนํา้เลย
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 ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ดานปาไมที ่4 กาญจนบุร ีไดเขารวมกิจกรรมปลูกปาตนนํา้
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป 

 หนวยจดัการตนนํา้นํา้กํา่ ไดรวมงานการรับมอบโครงการขุดลอก
ฝายหวยยาง จากกองพันทหารชางที่ 111 (ราชบุรี) โดย ผศ. (พิเศษ) 
เมธา ชูจันทร นายอําเภอนาแก เปนประธาน ณ บานตนผ้ึง หมู 9 
ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม และไดรวมปลอยปลา, ปลูกตนไม
และหญาแฝกในบริเวณพ้ืนที่ดังกลาว โดยหนวยฯ ใหการสนับสนุน
กลาหญาแฝก

 ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 6 
จังหวัดขอนแกน ร วมกับสํานักประสานความร วมมือพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกแฝกรอบสระนํ้าโรงเรียนบานรัตน 
ต.โพนทอง อ.แวงใหญ จ.ขอนแกน

9 ม.ิย. 59 และเฉลิมพระเกียรต ิสมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ์
พระราชินีนารถเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
84 พรรษาของ อําเภอทองผาภูมิ ณ บานเสาหงษ 
ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
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การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2559
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 เ ม่ือวันศุกร ที่ 22 เมษายน 2559 สํานักงาน
คณะกรรมการพิ เศษ เพื่ อประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ไดจัด
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 1/2559 
ณ หองประชุม 201 อาคารสํานักงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เพื่อรับทราบผลการดําเนินงาน 
โดยมีนายอําพล เสนาณรงค องคมนตรี เปนประธาน
การประชุมฯ พรอมดวยผูบริหารและเจาหนาที่ สํานักงาน 
กปร. และผูแทนจากหนวยงานตาง ๆ เขารวมประชุม 
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี
 1. การประชุมคณะทํางานการปรับปรุงและขยายพันธุ
หญาแฝกโดยเมล็ด ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 
2558 ณ สํานักงาน กปร. ไดรายงานความกาวหนา
ในการดําเนินงาน ชวงป 2557-2558 จํานวน 7 โครงการ 
โดย กรมพัฒนาท่ีดินไดสรุปรวบรวมขอมูลงานศึกษา 
วิจัยจากการประชุมดังกล าว และจัดทํารายงาน
ความกาวหนา เรื่อง ศึกษาความเปนไปไดของการขยาย
พันธุหญาแฝกดวยเมล็ด
 2. การแตงต้ังคณะทํางานการจัดทําแผนแมบท
การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564) และการ
ปรบัปรงุคณะทาํงานการปรบัปรงุและขยายพนัธุหญาแฝก
โดยเมล็ด
 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นายอําพล เสนาณรงค  
องคมนตรี ไดลงนามในคําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน ดังนี้
  1) การแตงตัง้คณะทํางานการจัดทาํแผนแมบท
การพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 – 2564)
  2) การปรับปรุงคณะทํางานการปรับปรุง
และขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด
 3. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานการประเมินผล
โครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ

 ตามท่ี สํานักงาน กปร. เห็นชอบใหมีการประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ โดยมอบหมาย
ใหมหาวิทยาลัยนเรศวรเปนผูดําเนินการ และขอใหผู 
เชี่ยวชาญดานหญาแฝกของสํานักงาน กปร. 6 ทาน ไดแก 
นายณรงค โฉมเฉลา , นางสาวศรีนิตย  บุญทอง , 
นายวี ร ะชั ย  ณ  นคร ,  ดร .พิทยากร  ลิ่ มทอง , 
นายสุรพล สงวนแกว และนายประเดิมชัย แสงคูวงษ 
รวมเปนคณะทํางานของมหาวิทยาลัยนเรศวรดวย
 4. การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ ในพืน้ทีต่าง ๆ  
ประจําปงบประมาณ 2559 มีดังตอไปนี้
  4.1  การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัด
กาญจนบุรี ระหวางวันท่ี 17 - 19 กุมภาพันธ 2559 
ใน 5 โครงการ 3 หนวยงาน ดังนี้
    1) โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ลู ก หญ  า แ ฝ ก
ในโครงการศึกษาความเปนไปไดของการขยายพันธุ
หญาแฝกดวยเมล็ด ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดิน
เส่ือมโทรมเขาชะงุ มอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
จังหวัดราชบุรี (กรมพัฒนาท่ีดินและกรมปศุสัตว) 
สามารถลดคาใชจายในการสงเสรมิและขยายผล และเปน
แหลงศึกษา คนควา และสาธิตการใชประโยชนจาก
หญาแฝกในรูปแบบตาง ๆ  ใหกบัผูสนใจไดเขารบัการอบรม 
ศึกษา ดูงาน ตลอดจนนําผลจากการศึกษา วิจัย ปรับใช
และแก ไขในพ้ืนท่ีดินของตนเอง โดยเฉพาะดานการปลูก
หญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า
    2) โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ลู ก หญ  า แ ฝ ก
ในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมี
สวนรวม ณ วดัทาเรือ อาํเภอทาเรือ จงัหวัดกาญจนบุรี 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) การนํา
หญาแฝกมาปลูกในเชิงลาดบริเวณพื้นที่วัดและริมตลิ่ง
ของลํานํ้า สามารถปองกันการชะลางพังทลายของดิน 
นอกจากน้ี ยังทําใหเกิดความสามัคคีขึ้นภายในชุมชน 
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ตามหลัก “บวร” คือ บาน (ชุมชน) วัด ราชการ โดยเฉพาะ
การมีจิตสํานึกและตระหนักในการนําแนวพระราชดําริ
ในการนําหญาแฝกมาใชประโยชน ในการปองกันการ
พังทลายของดินและการอนุรักษดินและน้ํา 
    3) โ ค ร ง ก า ร ก า ร ป ลู ก หญ  า แ ฝ ก
ในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมี
สวนรวม ณ บานนายสวาง ขาตน ตําบลศรีมงคล 
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) เกษตรกรเจาของพ้ืนที่
ใหการยอมรับและตระหนักรู ถึงประโยชนของการใช
หญาแฝกในการอนรุกัษดนิและนํา้ และปองกนัการพังทลาย
ของดินเปนอยางดียิ่ง มีความตั้งใจจะปลูกในพ้ืนที่สวนอ่ืน
ของตนเองใหมากข้ึน โดยจะใหพื้นที่ที่มีการใชประโยชน
จากหญาแฝกเปนแหลงสาธิต ศึกษา หาความรู และเปน
ตัวอยางแกเพื่อนบานและในบริเวณพื้นที่ ใกลเคียงตอไป
    4) โครงการการปลูกหญาแฝกเพ่ือการ
อนรุกัษดนิและน้ําของศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกดานปาไมที่ 4 ณ บานหวยสมจิต 
ตาํบลสหกรณนคิม อาํเภอทองผาภูม ิจงัหวดักาญจนบุรี 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) การปลูก
หญาแฝกเสรมิในพืน้ทีส่วนปาชวยลดปรมิาณนํา้ไหลบาหนาดนิ 
และการสูญเสียดินตะกอน สามารถกักเก็บความชื้น
และธาตุอาหารใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น ทําให
ตนไมมีการเจริญเติบโตไดดี สงผลใหปาไมของไทยมี
ระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณตอไป นอกจากน้ีศูนยสาธิตฯ 
ยังเปนแหลงที่ ใหการสนับสนุน แจกจายกลาหญาแฝก
เพื่อใช ในการอนุรักษดินและนํ้าใหกับชุมชน วัด โรงเรียน 
สถานทีร่าชการตาง ๆ  โดยใหองคความรูทางวชิาการควบคูไป
    5) โครงการการปลูกหญาแฝกเพ่ือการ
อนุ รั กษ ดินและ น้ํา  และการพังทลายของดิน 
ณ สถานปฏิบัติธรรม มหามายาภูมายาเทวีสถาน 
ตําบลหินลาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) การนํา
หญาแฝกมาปลูกรอบขอบบอ เพื่อปองกันการชะลาง
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และพืน้ทีล่าดชนั การปลกูหญาแฝกในแนวขอบแปลงตาง ๆ  
หญาแฝกเจรญิเตบิโตแตกกอด ีสามารถยดึขอบแปลงไมให
พังทลายไดเปนอยางดี และยังใชเปนแหลงขยายพันธุกลา
หญาแฝกท่ีจะนําไปปลูกยังพื้นที่อื่น ๆ ในบริเวณแปลง
ปฏิบัติการของคณะเกษตรศาสตรฯ อีกดวย
    2) การปลูกหญาแฝกในโครงการพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริของศูนยภูฟาพัฒนา ตําบลบอเกลือใต 
อาํเภอบอเกลอื จงัหวดันาน (กรมปาไม) ศนูยภฟูาพฒันา
เปนวิทยากรใหความรู แนะนําเทคนิคการปลูก และใหการ
สนับสนุนกลาพ้ืนที่ละ 50,000 กลา ใน 2 พื้นที่ ไดแก
     2.1) แปลงขยายพันธุ บ านนาขวาง
ในพ้ืนท่ีของนายพิทักษ นิลคง ปลูกหญาแฝกเพ่ือการ
ขยายพันธุ โดยใชกลาเปลือยในพื้นที่เปดโลง และปลูก
หญาแฝกรวมกับปลูกถั่วมะแฮะเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน 
     2.2) แปลงขยายพันธุ ในพ้ืนที่ โรงเรียน
บานผักเฮือก ปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 
และปองกันการชะลางพังทลายของหนาดินในพื้นที่ที่มี
ความลาดชัน นอกจากนี้ โรงเรียนยังไดนําความรูเกี่ยวกับ
การใชประโยชนจากหญาแฝกสอนสอดแทรกเขาไป
ในชั่วโมงเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู”
    3) การปลูกหญาแฝกในโครงการพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําร ิดานปาไมที ่2 สาขานํา้ปว อาํเภอบอเกลอื 
จงัหวดันาน (กรมอุทยานแหงชาต ิสตัวปา และพนัธุพชื) 
โดยติดตามผลการดําเนินงานใน 2 พื้นที่ ไดแก
     3.1) ศนูยปาไมที ่2 ชมุชนปลูกหญาแฝก
ในพื้นที่ที่ เสี่ยงต อการชะล างพังทลาย ลดป ญหา
การขาดแคลนกลาหญาแฝกทีช่มุชน โรงเรียน และองคการ
บริหารสวนทองถ่ินไดนําหญาแฝกไปปลูกในพ้ืนท่ีตนน้ํา
ลําธาร
     3.2) พืน้ท่ีของบานพรสวรรค และบานรอง 
ปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ที่ เสี่ยงตอการชะลางพังทลาย
รอบขอบสระ และอางเก็บนํ้าสาธารณะ สามารถชวย

พังทลายของดินรอบขอบบอนํ้า หญาแฝกจะชวยยึด
หนาดินและทําใหสามารถปองกันการพังทลายของดิน
รอบขอบบอได ในระดับหน่ึง นอกจากน้ีการปลูกรอบ
โคนตนไม รากของหญาแฝกจะชวยเก็บกักนํ้าไว ในดิน 
และเนือ่งจากลกัษณะดนิในพืน้ทีเ่ปนดนิดาน หญาแฝกดอน
พันธุราชบุรีสามารถเติบโตไดดี รากหญาแฝกสามารถ
หยั่ ง ลึกชอนไชลงไป ในดินดานทําให ดิน เกิดรูพรุน
สามารถกักเก็บความชื้นเพิ่มขึ้นจึงทําใหตนไมเจริญเติบโต
ไดดีขึ้น
  4.2 การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดพะเยาและจังหวัดนาน 
ระหวางวันที่ 24 - 26 กุมภาพันธ 2559 ใน 3 โครงการ 
3 หนวยงาน ดังนี้
    1) การปลูกหญาแฝกในโครงการพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริของมหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 
(มหาวิทยาลัยพะเยา)
     การศกึษาการใชประโยชนสาระสาํคญั
จากชีวมวลหญาแฝกทางการแพทย ทําใหทราบ
องคประกอบทางเคมีของสารสกัดจากใบหญาแฝก
ทําให เกิดการพัฒนาเพื่อใช  เป นยารักษาโรคติดเช้ือ
จากจุลินทรีย รวมถึงสรางผลิตภัณฑ ใหม ในการยับย้ัง
จุลินทรียตาง ๆ จากหญาแฝกตอไปในภายภาคหนา
     การศึกษาการเพาะเล้ียงโปรโตพลาสต
หญาแฝกเพ่ือการปรับปรุงพันธุ  เทคนิคการรวม
โปรโตพลาสต (protoplast fusion) เปนแนวทางหน่ึง
ในการรวมลักษณะท่ีตองการจากพืชซึง่ไมอาจทําได ในกรณี
การผสมพันธุพืชโดยวิธีปกติ หรือพืชตางชนิดกันมาก ๆ 
(diverse species) หรอื แมกระทัง่พชืตางสกลุเขาดวยกนั 
เปนแนวทางในการเพิ่มโอกาสที่จะไดหญาแฝกลูกผสม
ที่มีลักษณะใหม ๆ ที่ตองการ
     การปลกูหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิ
และนํ้า ปองกันการพังทลายของดินในแปลงไมผล 
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ปลูกในพื้นท่ีรมได ไดแก หญาแฝกดอนพันธุหวยขาแขง 
ซึ่งสามารถเจริญเติบโตไดดีภายใตร มเงาไม ในสวน
ยางพาราท่ีมีแสงสองผานไดนอยมาก
    2) การปลูกหญาแฝกในโครงการศึกษา
วิธีการฟนฟูพื้นที่ดินถลมโดยการปลูกตนไมรวมกับ
หญาแฝกและวิธกีล หมู 8 บานนบพิตาํ อาํเภอนบพิตาํ 
จงัหวัดนครศรีธรรมราช (กรมอทุยานแหงชาต ิสตัวปา 
และพันธุพืช) สามารถแกไขปญหา และฟนฟูพื้นท่ีที่เกิด
เหตุการณดินถลมไดดี ในระดับหนึ่ง ความเสถียรภาพ
ของดนิดขีึน้ และพืน้ทีศ่กึษานี้ ใชเปนแปลงสาธติใหกบัพืน้ที่
ที่เกิดพิบัติภัยในพื้นที่อื่นมาศึกษา ดูงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู รวมกัน โดยชุมชนยังไดรับทราบประโยชนของ
หญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ําหากนําไปประยุกต ใช
ในพ้ืนที่การเกษตร นอกจากน้ี หนวยงานท่ีเก่ียวของ
สามารถนําผลการศึกษาวิจัยนี้ ไปประกอบในการกําหนด
รูปแบบการปลูกปารวมกับการใชหญาแฝกที่เหมาะสม
บนพ้ืนที่ตนนํ้า พื้นที่ปาสงวน และพื้นที่ตนนํ้าท่ีอยูนอกเขต
พื้นที่ปาอนุรักษ ตลอดจนโครงการปลูกปาภาครัฐและ
ภาคเอกชน

ปองกันการพังทลายของดิน ไม ใหดินเล่ือนไหลลงไป
ทําใหสระและอางตื้นเขินทําใหเก็บนํ้าไดดี เพื่อใช ในการ
เลี้ยงปลา และทําการเกษตร ตลอดจนชวยในการชะลอ
การไหลของน้ําในการไหลบาสูชุมชน ได ในระดับหนึ่ง
  4.3 การตดิตามความกาวหนาการดาํเนนิงาน
โครงการศึกษาการปองกันดินถลมในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระหวางวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2559 
ใน 3 โครงการ 3 หนวยงาน ดังน้ี
    1) การปลกูหญาแฝกในโครงการปองกนั 
แก ไขการชะลางพงัทลายและการเคล่ือนตัวในระดบัตืน้
ของดินเชิงลาดถนนโดยการปลูกหญารวมกับระบบวิธี
กาํแพงกลองลวดตาขายบรรจหุนิ (Gabion Wall System) 
บานทับนํ้าเตา ตําบลกรุงชิง อําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กรมทางหลวง) สามารถปองกัน
และแก ไขการชะลางพังทลายและการเคล่ือนตัวของดิน
ในระดับตื้น และเชิงลาดท่ีมีความลาดชันสูงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม ตลอดจนรักษาเสนทาง
คมนาคมให ใชการไดเปนปกติ โดยนําไปปรับประยุกต ใช
ในพื้นที่อื่นที่มีสภาพปญหาในลักษณะเดียวกันตอไปได 
นอกจากน้ีทาํใหทราบถึงพันธุหญาแฝกท่ีเหมาะสม สามารถ
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ระหวางวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2559 ใน 4 โครงการ 
2 หนวยงาน ดังนี้
    1) การปลกูหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิ
และนํา้และงานหตัถกรรมของกลุมหตัถกรรมหญาแฝก
และกกบานโคกปรง อาํเภอวิเชยีรบรุ ีจงัหวดัเพชรบูรณ 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) นอกจาก
การอนุรักษดินและนํ้าในการปรับปรุง บํารุงดินแลว 
ใบที่ เหลือจากการตัดคลุมดินยังนํามาใช  ในการทํา
ผลิตภัณฑเพ่ิมรายได ใหกับครอบครัวซึ่งเฉล่ียในกลุมละ 
2,000 - 3,000 บาท/คน/เดือน หรือ 24,000 - 36,000 
บาท/ป
    2) การปลกูหญาแฝกในโครงการอนรุกัษ
และฟนฟูทรัพยากรปาไมพื้นที่ลุ มนํ้าปาสักอันเน่ือง
มาจากพระราชดําริ พื้นที่ 4 (หวยนา) อําเภอเมือง 
จังหวัดเพชรบูรณ (กรมปาไม) สามารถปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน และชะลอการไหลบาของนํ้า
ในฤดูนํ้าหลากในพ้ืนที่ปา และระบบรากของหญาแฝก
จะชวยในการอุมนํ้าไว ในดิน ทําใหดินชุ มชื้นและตนไม
ในผืนปาเจริญเติบโตไดดี

    3) การปลูกหญาแฝกในโครงการศึกษา
ปองกันดินถลมดวย “ระบบอนุรักษดินและน้ํา” 
บานเกร็ดแรด ตําบลส่ีขีด อําเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กรมพัฒนาท่ีดิน) ขอมูลและผล
ของการวจิยั ทาํใหไดองคความรู ในการใชระบบอนรุกัษดนิ
และนํ้ารวมกับหญาแฝกและไมยืนตนในการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติของดิน นํ้าและพืชในพื้นที่ลาดชัน ตลอดจนพ้ืนที่
ทีเ่ส่ียงตอการเกิดดนิถลม รวมถึงการปลูกหญาแฝกรวมกบั
ไมพุม พืชพรรณธรรมชาติ ชวยลดการชะลางพังทลาย
ของดิน โดยหญาแฝกจะมีระบบรากที่หยั่งลึกไปในดิน
และแตกแขนงเปนรากฝอย ระบบรากเปนเสมอืนมานใตดนิ
ชวยยึดดินไม ใหพังทลาย ชะลอการไหลบาของนํ้าในฤดู
นํา้หลาก เกดินํา้ใตดนิทาํใหความชืน้ในดนิเพิม่ขึน้ พชืคลมุดนิ
มีระบบรากส้ันลดแรงปะทะของสายฝนสู หนาดินได 
และชนิดของไมยนืตนนัน้มีระบบรากลกึทีแ่ขง็แรง ซึง่ถานาํมา
ปลูกรวมกันสามารถชวยลดการชะลางพังทลายดินได
เปนอยางดี
  4.4 การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนา
และรณรงค การ ใช หญ  าแฝกอัน เนื่ องมาจาก
พระราชดําริในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบูรณและจังหวัดเลย 
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    3) การปลูกหญาแฝกของศูนยสงเสริม
การใช หญ าแฝกอันเ น่ืองมาจากพระราชดําริ
ในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมี
สวนรวม อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ (กรมปาไม) 
นอกจากการใชประโยชนหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดิน
และน้ํา ปรับปรุงบํารุงดิน และปองกันการชะลางของดิน
และชะลอการไหลบาของนํ้าในฤดูนํ้าหลากในพื้นที่ปาแลว 
ยังมีประโยชน ในดานอื่น ไดแก การสรางเครือขายผู ใช
หญ าแฝก การส ง เสริมและขยายพันธุ หญ าแฝก
เพื่อจําหนวยกลาหญาแฝก นอกจากนี้ ในสวนใบที่เหลือ
จากการตัดคลุมดินยังนํามาใช ในการทําผลิตภัณฑเพิ่ม
รายได ใหกับครอบครัวอีกทางหน่ึงดวย พื้นที่ที่ ใช ในการ

ดําเนินการศึกษาสามารถใช เป นแปลงศึกษาเรียนรู 
ใหเกษตรกรในพ้ืนที่ ใกลเคียงและผูที่สนใจไดมาเรียนรู
และศึกษา ดูงานในพ้ืนที่
    4) การปลูกหญาแฝกของหนวยอนุรักษ
และจัดการตนนํ้าหวยผักกูดในโครงการสงเสริม
การปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม อาํเภอหลมเกา 
จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช) สงเสริม
และการเผยแพรประโยชนของการใชหญาแฝกโดยชุมชน
มสีวนรวมดาํเนนิการไดดีในระดบัหนึง่ เจาหนาท่ีของหนวย
เปนวิทยากรอบรม และเปนพ่ีเลี้ยงใหเกษตรกรในพ้ืนที่ 
นอกจากน้ี หน วยงานยังเป นแหล งศึกษา เรียนรู  
ใหเกษตรกรในพ้ืนที่และใกลเคียงและผูที่สนใจไดมาศึกษา 
เรียนรูและดูงานในพ้ืนที่
 5. การสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
  สํานักงาน กปร. ได ใหการสนับสนุนงบประมาณ
การดาํเนินงานโครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการ
โครงการดงักลาว จาํนวน 8 หนวยงาน ดงัน้ี มหาวทิยาลยั
พะเยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 
กรมชลประทาน กรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และสํานักประสานงาน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ดอยตุง เพ่ือดําเนินการโครงการ 
รวมวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น 45,407,480 บาท แยกตาม
แผนงาน/โครงการ ดังตอไปนี้ 1) แผนงานดานการศึกษา 
ทดลอง วจิยั 4,924,130 บาท 2) แผนงานดานการสงเสรมิ
ประชาสัมพันธ 34,693,990 บาท 3) โครงการการศึกษา
การปองกันดินถลม 4,406,200 บาท 4) โครงการศึกษา
การปรับปรุ งและขยายพัน ธุ  หญ  าแฝกโดยเม ล็ด 
1,383,160 บาท
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การติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาและรณรงคการติดตามผลการดําเนินงานพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
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 ในวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 คณะอนุกรรมการ
ดานวชิาการและประเมนิผล รวมถงึผูบรหิาร และเจาหนาท่ี
สํานักงาน กปร. และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดติดตาม
ความกาวหนาและดําเนินงานดานหญาแฝก 5 พื้นที่
ในจงัหวัดสุรนิทร ศรสีะเกษ และนครราชสีมา เพือ่ตดิตาม
ความกาวหนา ปญหา อุปสรรค และใหขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชน ในการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ตาง ๆ โดยมี
รายละเอียดการติดตามดังน้ี
 พื้นที่ที่ 1 ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุรินทร 
อําเภอเมืองสุรินทร

 ดําเนินงานโครงการศึกษาประกอบไปดวยงานวิจัย
และทดสอบการบําบัดนํ้าทิ้งดวยหญาแฝก 4 โครงการ
 1. การศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้ง จากระบบเพาะพันธุ
สัตวนํ้าโดยใชหญาแฝกแหลงพันธุสงขลา 3

 2. การศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากการเพาะเล้ียง
สัตวนํ้าโดยใชหญาแฝกแหลงพันธุสงขลา 3 ดวยเทคนิค
แทนลอยนํ้าในบอบําบัดนํ้าขนาด 3 ไร
 3. การศึกษาระบบบําบัดนํ้าทิ้งจากระบบเพาะพันธุ
กุงกามกรามโดยใชหญาแฝกพนัธุสงขลา 3 ระบบรากลอย
และรากลงดิน
 4. การสงเสริมระบบบําบัดนํ้าท้ิง จากการเพาะเลี้ยง
สัตวนํ้าโดยใชหญาแฝกพันธุสงขลา 3 ในฟารมเกษตรกร
ผูเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า จ.สุรินทร
 พื้นที่ที่ 2 ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใช
หญาแฝกดานปาไมที่ 3 จังหวัดสุรินทร สํานักอนุรักษ
และจดัการตนนํา้ กรมอทุยานแหงชาตสิตัวปาและพนัธุพชื
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 ดําเนินโครงการวิจัย เรื่อง ปลูกหญาแฝกเสริมปา
เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจเพ่ือศึกษาการเปล่ียนแปลง
การสูญเสียดินและนํ้า จากกระบวนการกัดเซาะพังทลาย
ของดนิ และการเปล่ียนแปลงปรมิาณนํา้ในช้ันดนิ ภายหลงั
การปลูกหญาแฝกในสวนปาท่ีปลูกเพ่ือฟนฟูพื้นที่ตนนํ้า
ที่เส่ือมโทรม ศึกษาการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต
ของตนไมในสวนปา การใหผลผลิตปฐมภูม ิและความสามารถ

 พบวาดนิในพืน้ทีเ่ปนดนิทรายจดั หากไมปลูกหญาแฝก
ขอบบอนํ้า ทางระบายนํ้าก็จะชํารุดเสียหาย การปลูก
หญาแฝกรอบขอบบอเก็บนํ้าจะชวยลดปริมาณตะกอนดิน
ที่ ไหลลงบอเก็บน้ํา และชวยใหลดงบประมาณในการ
ขุดลอกตะกอน นอกจากน้ีการปลูกหญาแฝกยังทําใหเกิด

ในการดูดซบัและเก็บกกักาซคารบอนไดออกไซดของสวนปา
หลังการปลูกเสริมสวนปาดวยหญาแฝก และเปรียบเทียบ
การลงทนุและผลตอบแทนที่ ไดรบัท้ังทางตรงและทางออม
ระหวางสวนปาทีม่กีารปลกูเสริมหญาแฝก กบัสวนปาที่ ไมมี
การปลูกหญาแฝกเสริม
 พื้นที่ที่ 3 โครงการรณรงค ปลูกหญ าแฝก
เพื่อปองกันการพังทลายของดิน หมูบานแสนสุข

การมีสวนรวมในชุมชนสรางความสามัคคีจากการรวม
ดาํเนนิการทีป่ระกอบไปดวยหลายภาคสวนคอื อบต. กาํนนั 
ผู ใหญบาน ครู นักเรียน และพระสงฆ 
 พื้นที่ที่ 4 บานนายบุญมา ชมพูพื้น อําเภอบัวเชด 
จังหวัดสุรินทร
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 เกษตรกรไดมีการนําระบบวิธีหญาแฝกมาใชประโยชน
ในแปลงพชืเกษตร โดยมรีะบบนํา้สายทอสงน้ําสปรงิคเกอร
ปกผเีสือ้ ใหนํา้แกหญาแฝกและพืชผลเกษตรท่ีปลูก ลกัษณะ
สภาพพ้ืนที่ และขนาดของแปลงสวนมีความเหมาะสม 

 ดําเนินงานโครงการวิจัย ผลของหญาแฝกและถ่ัว
คลุมดินที่มีตอการใหผลผลิตและคุณภาพของผลมะมวง
นํ้าดอกไมสีทอง ที่สถานีวิจัยปากชอง มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลของหญาแฝกรวมกับการปลูกพืชคลุมดิน
ที่มีตอการใหผลผลิตและคุณภาพของผลมะมวงน้ําดอกไม
สีทอง และเพื่อศึกษาผลของหญาแฝกและพืชคลุมดิน
ที่มีตอการเปล่ียนแปลงคุณสมบัติของดินในแปลงปลูก 
ผลจากการทดลองคือ
 1. หญาแฝกมกีารเจรญิเติบโตไดดทีีส่ดุ และมนีํา้หนกั
มากที่สุดชวงฤดูฝน ชวงฤดูแลงมีการเจริญเติบโตชา

และสามารถ ขยายพื้นที่ปลูกหญาแฝกไดอีกมาก สามารถ
พัฒนาเป นจุดสาธิต และรวมองค ความรู ขยายผล
สูเกษตรกรอื่น ๆ ในพื้นที่ตอไปไดดี
 พื้นที่ที่ 5 สถานีวิจัยปากชอง

 2. ทรีทเมนตที่มีการปลูกหญาแฝก มีนํ้าหนักเปยก 
นํ้าหนักแหงของตะกอนดิน รวมท้ังปริมาณนํ้าในบอ
ดักตะกอน นอยกวาทรีทเมนตที่ ไม ไดปลูกหญาแฝก 
เมื่อวิเคราะหขอมูลไมพบความแตกตางทางสถิติ
 3. การปลูกหญาแฝกรวมกับพืชคลุมดิน ไมมีผล
ตอความเจริญเติบโตของตนมะมวงนํ้าดอกไมสีทอง 
แตมีผลตอการใหผลผลิตของมะมวง
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