
นายประเดิมชัย  แสงคูวงษ 

ผูอํานวยการสวนสงเสริมและพัฒนาชุมชนตนน้าํ 

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้าํ 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

สองทศวรรษ  พัฒนาวิชาการหญาแฝก 
“การสงเสริมและพัฒนาการใชหญาแฝกในพื้นท่ีตนน้ํา” 



การปลูกหญาแฝกบนพื้นที่ภูเขาใหปลูกหญาแฝกตามแนวขวาง

ของความลาดชันและในรองน้ําของภูเขาเพื่อปองกันการพังทลาย

ของหนาดินและชวยเก็บความชื้นในดินไวดวย 

ใจความตอนหนึ่งของพระราชดาํรท่ีิพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

ไดพระราชทานพระราชดาํรใิหแก นายสุเมธ  ตันติเวชกุล เม่ือวันท่ี 

22 และ 29 มิถุนายน 2534 ณ สวนจิตรลดา  และ ณ วังไกลกังวล 



พระราชดําริเกี่ยวกับการใชหญาแฝกดานปาไม 
วนัที ่22  พฤศจิกายน  2545 

 “การปลูกแฝกเพือ่เป็นแนวกนัไฟ เป็นประโยชน์ทีสํ่าคญัอกีประการหน่ึง

ของหญ้าแฝกทีจ่ะช่วยลดความเสียหายจากไฟป่า  ไม่ว่าจะเป็นในป่าปลูกหรือป่า

ธรรมชาติ “ 

 “ควรปลูกแฝกก่อนหรือร่วมกบัแปลงปลูกไม้ยนืต้น โดยเฉพาะบนภูเขาจะ

ช่วยป้องกนัการชะล้างดินและป้องกนัไฟป่าได้ เพราะแฝกทนไฟ ใบจะสดตลอดปี 

และรากทีห่ยัง่ลกึลงในดินจะช่วยดูดความช้ืนไว้  ดังน้ัน  การปลูกแฝกเพือ่เป็นแนว

กนัไฟจะช่วยป้องกนัไฟป่าในฤดูแล้ง “ 

 “การปลูกยูคาลปิตัสและสนบนภูเขา มักเกดิไฟไหม้ทุกปีควรพจิารณาปลูก

แฝกร่วม” 

 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดาํริกบั ฯพณฯ นายอาํพล   เสนาณรงค์  องคมนตรีและคณะ

กรรมการบริหารสภาวจิยัแห่งชาต ิและคณะวจิยั ณ ศาลาเริง  วงัไกลกงัวล อาํเภอหัวหิน   จงัหวดัประจวบครีิขนัธ์   



        เน่ืองจากทรัพยากรป่าไม้ในปัจจุบันได้ถูกบุกรุกทําลายจนได้รับความเสียหายและ

เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินเป็นอย่างมาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ได้

ทรงตระหนักและมีความห่วงใยต่อพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง ทรงเล็งเห็นถึงสภาพปัญหา  

จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานแนวพระราชดําริให้นําหญ้าแฝกมาใช้ในการ

อนุรักษ์ดินและนํ้า การป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ สูง การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรดนิและระบบนิเวศป่าไม้ การใช้เป็นแนวป้องกนัไฟป่าการพฒันาพนัธ์ุและการ

ขยายพันธ์ุให้เพียงพอกับความต้องการ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์

หญ้าแฝกแก่ราษฎรกลุ่มเป้าหมาย  



                 จากแนวพระราชดาํริดงักล่าว   กรมอุทยานแห่งชาต ิ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพชื        

ได้น้อมนําแนวพระราชดาํริเกีย่วกบัหญ้าแฝกมากาํหนดกจิกรรมส่งเสริมและสนับสนุน

การใช้หญ้าแฝกเพือ่อนุรักษ์ดนิและนํา้ในพืน้ทีป่่าไม้  ได้ดาํเนินงานตามแนวพระราชดําริใน

โครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริโดยร่วมกบั

สํานักงาน กปร.   ค้นคว้า  ศึกษาทดลองวจิัยหาองค์ความรู้   และการพฒันาทีเ่หมาะสม 

รวมทั้งส่งเสริมในการนําหญ้าแฝกมาใช้ระโยชน์เพือ่การอนุรักษ์ดนิและนํา้   การฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาตส่ิิงแวดล้อม   โดยดาํเนินงานภายใต้กรอบแผนแม่บทการพฒันาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฉบับที ่1 (พ.ศ. 2536-2537)   ฉบับที ่2 

(พ.ศ. 2540-2542)    ฉบับที ่3  (พ.ศ. 2545-2549)    และฉบับที ่4 (2550-2554) จวบจน

ปัจจุบัน 



              ไดสนองแนวพระราชดําริโดยการนําหญาแฝกมาใชใน

ชวงแรกโดยทําการ คนควา ศึกษาทดลอง วิจัย หาองคความรู และ

การพัฒนาที่ เหมาะสม   รวมทั้งสงเสริมการนําหญาแฝกมาใช

ประโยชนเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดลอม  

สํานักงาน กปร.  

ภายใตกรอบแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 

2536-2537) ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2540-2542) ฉบับท่ี 3  (พ.ศ. 2545-2549) 

และฉบับท่ี 4 (2550-2554)  

พ.ศ. 2536 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 



งานดานการศึกษา ทดลอง วิจัย 

งานดานการสงเสริมประชาสัมพันธ 

เกี่ยวกับหญาแฝกของกรมอุทยานแหงชาติ 

สัตวปาและพันธุพืช 



บทบาทของหญาแฝกตอการปองกันไฟปาในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

(ป 2536-2537) 

การเจริญเติบโตของหญาแฝกท่ีระดับความสูงตาง ๆ                  

(ป 2537-2541) 

การสูญเสียดินและน้ําภายหลังการปลูกหญาแฝกรวมกับสวนปา 

(ป 2537-2541) 

อิทธิพลของรมเงาของแสงตอการเจริญเติบโตของหญาแฝก 

(ป 2540-2542) 

การประยุกตใชหญาแฝกเพ่ือเปนฝายตนน้ํา (ป 2544-2549)  



การใชน้ําของหญาแฝก (ป 2545-2548) 

ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนในการใชหญาแฝก

เพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา (ป 2546-2547) 

การยอมรับและการมีสวนรวมของชุมชนในการใชหญาแฝกเพ่ือการ

อนุรักษดินและน้ํา  (ป 2546-2547) 

ภูมิปญญาทองถิ่นเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของหญาแฝก

(ป 2547-2548) 

การใชหญาแฝกเพ่ือเพ่ิมระดับน้ําใตดิน (ป 2547-2549)  

บทบาทของหญาแฝกและไฟปาในการพัฒนาระบบนิเวศ               

(ป 2550-2553) 



การศึกษาประสิทธิภาพของหญาแฝกในการดักตะกอนดินและน้ํา

ไหลบาหนาดิน 

การศึกษาประสิทธิภาพของหญาแฝกตอการลดการพังทลายบน

ไหลถนน 

การศึกษาประสิทธิภาพการปลูกหญาแฝกเปนฝายตนน้ํา  

การศึกษาชนิดสายพันธุหญาแฝกทนรมเงา  

การศึกษาชนิดสายพันธุที่เหมาะสมในพ้ืนที่ตนน้ํา   

การศึกษาระยะหางการปลูกที่เหมาะสม 

การศึกษาบทบาทหญาแฝกตอการฟนฟูดิน 

โครงการวิจัย ปลูกแฝกเสริมปา เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ (ป 2554) 

งานวิจัยในปจจุบัน 



การศึกษาประสิทธิภาพของหญาแฝกในการดักตะกอนดินและน้ําไหลบาในสวนปา 

(ชวยลดตะกอนดินได 2.7-4.4 เทา) 



การศึกษาประสิทธิภาพของหญาแฝก

ตอการลดการพังทลายบนไหลถนน 

(ปริมาณตะกอนและน้ําไหลบาหนา

ดินจะลดลงตามจํานวนแถวของหญา

แฝกท่ีเพ่ิมมากขึ้น) 



การศึกษาประสิทธิภาพของการปลูกหญาแฝกเปนฝายตนน้ํา 

 (ฝายหญาแฝกชวยดักตะกอนไดประมาณ 70 %) 



การศึกษาชนิดสายพนัธ์ุหญ้าแฝกทนร่มเงา  

(แฝกลุ่มทนร่มได้ดกีว่าแฝกดอน  โดยมีอตัรา

การรอดตายสูงสุด  88 %    ทีร่ะดับแสงผ่านได้ 

60 %) 



การศึกษาชนิดสายพันธุที่เหมาะสมในพ้ืนที่ตนน้ํา 



พ้ืนท่ีปาอนุรักษ สายพันธุ 

จ. เชียงใหม   และใกลเคียง ศรีลังกา    สงขลา 3 

จ. สุโขทัย   และใกลเคียง กําแพงเพชร1  กําแพงเพชร2    

ศรีลังกา 

จ. สุรินทร   และใกลเคียง รอยเอ็ด    สงขลา 3 

จ. กาญจนบุรี   และใกลเคียง ราชบุรี    สงขลา 3 

จ. สงขลา   และใกลเคียง สงขลา 2  สงขลา3  สุราษฎธานี 

จ. ขอนแกน   และใกลเคียง กําแพงเพชร 1 สระบุรี 2  

สายพันธุที่เติบโตไดดีในทองที่ตาง ๆ 



“บทบาทหญ้าแฝกและไฟป่าในการพฒันาระบบนิเวศ” 

พบว่า  ปริมาณความช้ืนในดนิเพิม่ขึน้  ช่วยพฒันาสังคม

พชืและสัตว์ดีขึน้  และจะสามารถส่งผลให้เป็นแนวกนัไฟ

ป่าเปียกได้ในทีสุ่ด 



สาธิตรูปแบบต่าง ๆ ในการนําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ด้านป่าไม้ 

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพืน้ทีล่าดชัน และพืน้ทีภ่ยัพบัิติ 

ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก  โดยการจัดทํากิจกรรม

หญ้าแฝกร่วมกบัโรงเรียน 

จัดกจิกรรมหญ้าแฝกร่วมกบัชุมชนในวนัสําคญั 

การอบรมให้ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกให้กับผู้ นํา

ชุมชนและเยาวชน 

การผลติส่ือความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 

     งานด้านส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์  

 



 ในปี 2548  กรมฯ  ได้จดัตั้งศูนย์สาธิตการ

พฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้  

จาํนวน 5 ศูนย์ จดัตั้งเพิม่ขึน้ในปี 2553   อกี 1 

ศูนย์  รวม 6 ศูนย์ และในปี 2556 ได้จดัตั้งศูนย์

สาขาเพิม่อกี 2 ศูนย์ 

 

 
สาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม 





ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 1 จังหวดัเชียงใหม่  

 บ้านโป่งแยงใน หมู่ท่ี 1 อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ 

ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 2 จังหวดัสุโขทัย 

 บ้านยางตอย  หมู่ที่ 22 ต. แม่สิน อ.ศรีสัชนาลยั จ.สุโขทัย 

ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 3 จังหวดัสุรินทร์ 

 บ้านนาสนวน  หมู่ที่ 4  ต. จรัส  อ.บัวเชด  จ.สุรินทร์ 

ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 4 จังหวดักาญจนบุรี 

 บ้านห้วยสมจิต หมู่ท่ี 5 ต. สหกรณ์นิคม อ.ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 

ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 5 จังหวดัสงขลา 

 บ้านบาโรย หมู่ที่ 6 ต. ทุ่งหมอ อ.สะเดา  จ.สงขลา 

ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่  6 จังหวดัขอนแก่น 

 บ้านท่าพระยาณรงค์  ต. ศรีสุขสําราญ อ.อุบลรัตน์  จ. ชอนแก่น 

 



ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ (ศูนย์สาขา 2 ศูนย์) 
ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ท่ี 1 (สาขาขุนแม่กก)  

 บ้านดอยแหลม ต.แม่อาย อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

ศูนย์สาธิตการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ ที่ 1 (สาขานํ้าปัว) 

 บ้านนาผาง ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 



สาธิตการใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้  เพือ่การศึกษาดูงานแบบครบวงจร 

ศึกษา  วจัิย  สร้างองค์ความรู้  พฒันากระบวนการเรียนรู้เกีย่วกบัการใช้หญ้าแฝก

ด้านป่าไม้ 

อบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการใช้หญ้าแฝกให้กบัข้าราชการ  

เจ้าหน้าทีภ่าคสนาม ผู้นําชุมชน  เกษตรกร  เยาวชน และผู้สนใจทัว่ไป   

รณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์  และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของชุมชนให้เห็นประโยชน์และคุณค่าของหญ้าแฝก 

ประสานงานเกีย่วกบักจิกรรมหญ้าแฝกกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 

ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ภารกิจ 



 การปลูกหญาแฝกเปนแนวกันไฟ โดยใชสายพันธุศรีลังกา ปลูกเปนระยะทาง  

1  กิโลเมตร   ระยะหางระหวางตนประมาณ 5 เซนติเมตร จํานวน  4  แถว  

ระยะหางระหวางแถว ประมาณ 30 เซนติเมตร    

 สาธิตการปลูกและบํารุงหญ้าแฝกเป็นแนวกนัไฟ  



สาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ป้องกนัการพงัทลายของดนิในพืน้ทีล่าดชัน 



สาธิตการใช้หญ้าแฝกเป็นฝายต้นนํา้ 



สาธิตการปลูกหญ้าแฝกเพือ่ป้องกนัแนวตลิง่และควบคุมร่องนํา้ 



สาธิตการปลูกหญ้าแฝกขวางร่องนํา้เป็นรูปวคีวํา่ 



สาธิตการปลูกหญ้าแฝกบนไหล่ถนนป่าไม้สองข้างทาง 



สาธิตการปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเกบ็นํา้ บ่อนํา้ 



สาธิตการปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่เกษตรที่ลาดชัน 



สาธิตการปลูกหญ้าแฝกในพืน้ทีเ่กษตรทีล่าดชัน (ยางพารา) 



แปลงรวบรวมสายพนัธ์ุหญ้าแฝกบนพืน้ทีสู่ง  



สาธิตระบบรากหญาแฝก 



ปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษตนน้ําลําธาร  (98.82 ลานกลา) 

สงเสริมการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน และพื้นที่ภัยพิบัติ 

ปลูกหญาแฝกเพ่ือฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากภัย

พิบัติในพ้ืนท่ีภาคเหนือ (4.6 ลานกลา) 

ปลูกหญาแฝกในโครงการอนุรักษทรัพยากรดินและปาไมใน

พ้ืนท่ีอนุรักษเพ่ือลดผลกระทบภาวะวิกฤติโลกรอน          

(100 ลานกลา) 

สงเสริมการใชหญาแฝกในชุมชนบนพ้ืนท่ีปาไม (19.5 ลานกลา)  



ปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษตนน้ําลําธาร 

        กรมฯ ได้นําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์เพื่อ

การอนุรักษ์ต้นนํ้าลําธาร  โดยการเพาะชํากล้า

หญ้าแฝก พร้อมนําไปส่งเสริมและขยายผลใน

รูปแบบของการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูก

ป่า โดยปลูกในพื้นที่ต้นนํ้าลําธารที่มีสภาพ

เส่ือมโทรมเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศต้นนํ้า  

ปลูกสองข้างไหล่ถนนป่าไม้  และเหนืออ่างเกบ็

นํา้เพือ่ป้องกนัชะล้างพงัทลายของดนิ 

ปงบประมาณ  จํานวนหญาแฝก (ลานกลา)  

2539                              10,000,000  

2540                              12,150,000  

2541                                 5,000,000  

2542                                 2,500,000  

2543                                 2,500,000  

2544                                 3,000,000  

2545                                 3,000,000  

2546                                 3,000,000  

2547                                 3,000,000  

2548                                 9,600,000  

2549                              18,700,000  

2551                                 4,996,000  

2554                                 5,000,000  

2555                                 6,374,000  

2556                              10,000,000  

รวม                              98,820,000  



 กรมอุทยานแหงชาติฯ โดยสํานักอนุรักษ

และจัดการตนน้ําไดรวมกับสํานักบริหาร

พ้ืนที่อนุรักษที่ 11 (พิษณุโลก) สํานัก

บริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 13 (แพร) 

ดําเนินการในพ้ืนที่ภัยพิบัติ จ.สุโขทัย แพร  

อุตรดิตถ 

โครงการฟนฟทูรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจากภัยพบิัตใินพืน้ท่ีภาคเหนือ 

ปลูกหญาแฝก 4.6 ลานกลา  

ฟนฟูปา 15,500 ไร 

สรางฝายตนน้ํา 5,720 แหง 



โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จากภัยพบัิตใินพืน้ทีภ่าคเหนือ  จังหวดัแพร่ 

 



โครงการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

จากภัยพบัิตใินพืน้ทีภ่าคเหนือ  จังหวดัแพร่ 

 



   กรมฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงาน กปร. ดาํเนินการเพาะกล้าหญ้า

แฝกพร้อมนําไปส่งเสริมชุมชนบนพืน้ทีป่่า

ไม้ในท้องทีจ่งัหวดัเชียงใหม่ ลาํพูน สุโขทยั 

อุตรดติถ์ แพร่  น่าน สุรินทร์ อุบลราชธานี  

ขอนแก่น   เลย  ศรีสะเกษ   กาญจนบุรี   

ราชบุรี สงขลา  พทัลุง และพืน้ทีใ่กล้เคยีง 

โครงการสงเสริมการใชหญาแฝกในชุมชนบนพื้นท่ีปาไม 

 

ปี 2551-2555 

หญ้าแฝก  1.5  ล้านกล้า  

ดาํเนินการโดยศูนย์สาธิตฯ   

6 ศูนย์ และหน่วยงานสนาม

ในสังกดักรมอุทยานฯ ทีม่ี

ศักยภาพ 

 ปี 2556  

 หญ้าแฝก  5 ล้านกล้า 

 





แปลงเพาะกลา และการสงเสริมชุมชน  ในทองท่ี อ. สะเมิง จ. เชียงใหม 



แปลงเพาะกลา และการสงเสริมชุมชน  ในทองท่ี อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย 



แปลงเพาะกลา และการสงเสริมชุมชน  ในทองท่ี อ. ทองผาภูมิ จ. กาญจนบุรี 



    นางขวัญเรือน  สมการ บานนาสนวน  ต. จรัส  อ. บัวเชด จ. สุรินทร  

การสงเสริมชุมชน  ในทองท่ี  จ. สุรินทร 



  นายวนิิจ ธรรมมะ บ้านเซสโบว์   

 ต. ดงรัก อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ 



แปลงเพาะกลา และการสงเสริมชุมชน  ในทองท่ี อ. สะเดา จ. สงขลา 



การฝกอบรมการใชหญาแฝกดานปาไม 

  ผูนําชุมชน เกษตรกร 

เยาวชน  นักเรียน                   

 

จ. เชียงใหม  สุโขทัย   กาญจนบุรี  สุรินทร สงขลา   

ขอนแกน และจังหวัดใกลเคียงพื้นท่ีศูนยฯ ท้ัง 6 แหง     

กลุมเปาหมาย 

สถานที ่

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2556 รวม 80 รุ่น (4,800 คน)   

จํานวน 



กจิกรรมอบรมการปลูกหญ้าแฝกเพือ่อนุรักษ์ต้นนํา้  (เยาวชนในพืน้ที)่ 

 

เจาหนาที่ภาคสนามของกรมฯ 

ผูนําชุมชน  เกษตรกรม แมบาน 

จ. เชียงใหม 

จ. เชียงใหม 



กจิกรรมอบรมการปลูกหญ้าแฝกเพือ่อนุรักษ์ต้นนํา้ (หัวหน้าหน่วยงานสนาม) 



สงเสริมการเรียนรูเกี่ยวกับหญาแฝก          

โดยการจัดทํากิจกรรมหญาแฝกรวมกับโรงเรียน 



กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกีย่วกบัหญ้าแฝกให้โรงเรียน 



กจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกีย่วกบัหญ้าแฝกให้โรงเรียน (ศูนย์สุโขทยั) 



การจัดกิจกรรมหญาแฝกรวมกับชุมชน 

ในโอกาสวันสําคัญตาง ๆ 



 

ร่วมจัดกจิกรรมปลูกหญ้าแฝกรอบอ่างเกบ็นํา้ จ. สุรินทร์ 



      กรมฯ จัดกิจกรรมการปลูกหญาแฝกฟนฟูปา

เพื่อพัฒนาตนน้ําลําธารตามแนวพระราชดําริ ใน
โครงการเหลือง ฟา มหามงคล จากวันแมถึงวันพอ  
ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ณ อุทยานแหงชาติ

ภูเกา- ภูพานคํา จ. ขอนแกน 



    กรมฯ รวมจัดนิทรรศการกับ ปตท ในงาน

แจกรางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ  คร้ังที่ 5 ประจําป 2553  ณ 

สํานักงานใหญ  บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน)  



  หนังสือคูมือเก่ียวกับหญาแฝก 

การผลิตสื่อและเผยแพรประชาสัมพันธ 

วีดีทัศนหญาแฝก    สารคดีงานวิจัยและงานสงเสริมจํานวน 2 ตอน 

แผนพับ  สมุดบันทึก   โปสเตอร  ปฎิทินต้ังโตะ 

 บอรดนิทรรศการสําเร็จรูป    โมเดลรูปแบบการปลูกหญาแฝก 

ไดรับการคัดเลือกใชเปนสถานท่ีถายทําสารคดีเก่ียวกับหญาแฝกของ 

หนวยงานอ่ืน ๆ  ออกรายการชอง 5  จํานวน 3 ตอน (ศูนยสาธิตฯท่ี 3 

สุรินทร   และศูนยสาธิตฯ ท่ี 4 กาญจนบุรี)  



สื่อเผยแพรและประชาสัมพันธ 



ส่ือเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ 



    

ศูนยหญาแฝกที่ 3 สุรินทร รวมจัด

นิทรรศการ โครงการเฉลิมพระเกียรติ 

84 พรรษาประโยชนสุขสูปวงประชา 

ของสํานักงาน กปร  ณ จังหวัด

นครราชสีมา (เมษายน 2554) 



รางวัลการประกวดการปลูกหญาแฝกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว   เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ  60  ป โดยบริษัท 

ปตท  จํากัด 

รางวลัทีไ่ด้รับจากผลการปฏิบัตงิาน 

รางวัล  The King of Thailand Vetiver Awards (นางสาวบุญมา  ดีแสง)     

รางวัลเกียรติบัตรในการเปนแบบอยางในฐานะเปนหนวยราชการท่ีรณรงค

การใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ ดินและน้ํา  (ศูนยสาธิตฯ ท่ี 3 สุรินทร  และ 

ศูนยสาธิตท่ี 4 (กาญจนบุรี)          

การประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมากจาก

พระราชดําริ  คร้ังท่ี 7 ประจําป 2555  



นายประเดมิชัย  แสงคู่วงษ์ ได้รับรางวลัชนะเลศิประเภทส่งเสริมการปลูก เข้ารับประกาศเกยีรติ

คุณพร้อมโล่รางวลั    จาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เลขาธิการมูลนิธิชัยพฒันา    เมือ่วนัที ่15  

ธันวาคม  2549 



              น.ส บุญมา  ดแีสง ได้รับรางวลัชนะเลศิในการประกวด  The King of 

Thailand Vetiver Awards   ด้านงานวจิัยหญ้าแฝกดเีด่น ประเภทผลงานในภาค

เกษตรกรรม เร่ือง การใช้หญ้าแฝกเพือ่เพิม่ระดบันํา้ใต้ดนิ   และได้รับโล่รางวลั  จาก

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  ในปี 2550  



         ศูนย์สาธิตฯ ที ่3 สุรินทร์  และศูนย์

สาธิตฯ ที ่4 กาญจนบุรี ได้รับการ ยกย่อง

เป็นแบบอย่างในฐานะหน่วยงานราชการที่

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกเพือ่การอนุรักษ์ดิน

และนํา้ ในการประกวดการพฒันาและ

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจาก

พระราชดําริ ประจําปี 2551 โดยได้รับ

ประกาศเกยีรติคุณจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกลุ 

ประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวด  



ศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไมที่ 2 จังหวัดสุโขทัย หนวยงาน

ในสังกัดสํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า ไดรับรางวัลชมเชยประเภทการปลูกและสงเสริม

การปลูก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 จากการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญา

แฝกอันเน่ืองมากจากพระราชดําริ  ครั้งที่ 7 ประจําป 2555  



            กรมอุทยานแหงชาติฯไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวยงานรวมเขาเฝา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ณ พระราชวังไกลกังวล เพื่อกราบบังคมทูลถวาย

รายงานความกาวหนาการดําเนินโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และในป 2554 สมเด็จพระเทพฯ  ไดเสด็จเยี่ยมชม

นิทรรศการหญาแฝกของศูนยสาธิตฯ สุรินทร ณ โรงเรียน ตชด บานรุน  จ. สุรินทร 

           ศูนยหญาแฝกฯไดรับเกียรติในการตรวจเยี่ยมของ ฯพณฯ   นายอําพล   เสนา

ณรงค   องคมนตรี และคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  ณ  ศูนยสาธิตฯ ท่ี  2 (สุโขทัย)   ศูนยสาธิตฯ ท่ี 3  (สุรินทร)  

และศูนยสาธิตฯ  ท่ี  4  (กาญจนบุรี)     

        การเข้าเฝ้าในหลวง  การรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ 

และการตรวจเยีย่มขององคมนตรีฯ 



  อธิบดกีรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้ร่วมเข้าเฝ้าถวายรายงานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวฯ (31 สิงหาคม 2553) 



   ศูนย์สาธิตฯ ที ่3 สุรินทร์  ร่วมจัด

นิทรรศการหญ้าแฝก ณ โรงเรียน ต.ช.ด บ้าน

รุน ในโอกาสทีส่มเดจ็พระเทพฯ  เสดจ็เยีย่ม

และตดิตามผลการดาํเนินงานโครงการฯ     

        (กมุภาพนัธ์ 2554)  



องคมนตรีฯ  ตรวจเยีย่มศูนย์สาธิตฯ กาญจนบุรี  (15 กมุภาพนัธ์ 2549) 



องคมนตรีฯ และคณะ ตรวจเยีย่มศูนย์สาธิตฯ สุโขทยั (16 สิงหาคม 2550) 



องคมนตรีฯ และคณะ ตรวจเยีย่มศูนย์สาธิตฯ สุรินทร์ (23 พฤษภาคม 2551) 



องคมนตรีฯ และคณะ ตรวจเยีย่มศูนย์สาธิตฯ สงขลา 



เชิญเรียนรู้เร่ืองหญ้าดทีีม่คุีณ                 น้อมนําหนุนด้านอนุรักษ์ดนิและนํา้ 

องค์พ่อหลวงทรงพระราชทานคําแนะนํา    อย่ามองข้ามคอืหญ้าแฝกแปลกแต่จริง 

กรมอุทยานแห่งชาตฯิได้สานต่อ              พร้อมเดนิตามรอยเท้าพ่อไม่หยุดน่ิง 

ร่วมปลูกแฝกในใจคนด้นความจริง           จะดยีิง่หากส่งเสริมเตมิต่อไป 

โดย ปส. ชินศรี 
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