
  

โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา 
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา 

และขับเคลื่อนงาน“วันดนิโลก (World Soil Day) จังหวัดสุพรรณบุร ีปี 2562” 
โดย สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  กรมพัฒนาที่ดิน 

 

*********************** 
1. ชื่อโครงการ    โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 67 พรรษา และขับเคลื่อนงาน“วันดินโลก (World Soil Day) จังหวัด
สุพรรณบุรี ปี 2562” 
 

2.  หลักการและเหตุผล 
 

ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีสาเหตุทั้งที่เกิดจากธรรมชาติ และเกิดจากฝีมือมนุษย์ (จากการใช้
ที่ดินที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ) ตัวอย่างปัญหา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน การขาดอินทรียวัตถุ และปัญหา
ที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดิน รว่มกับการกระท าของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์(พรุ) ดินทรายจัด 
และดินตื้น พ้ืนที่ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาการชะ
ล้างพังทลายของดิน ที่ เป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ขาดความอุดมสมบูรณ์  “ดินจืด” เฉพาะประเทศไทย มีมากถึง 
108.87 ล้านไร่  

 

สาเหตุและปัญหาของการชะล้างพังทลายของดิน ส่วนใหญ่เกิดจากน้ าไหลบ่า โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
ความลาดชันสูง แต่ในประเทศที่แห้งแล้ง การชะล้างพังทลายของดินส่วนใหญ่อาจเกิดจากลม ในบริเวณที่ราบลุ่ม
การชะล้างพังทลาย อาจมีสาเหตุจาก ความลาดชันที่เกิดจากการขุด-ถม เช่น คันคลอง ร่องสวน ไหล่ทาง ก่อสร้าง
อาคาร การปรับภูมิทัศน์ และ ภัยพิบัติจากธรรมชาติ การท าเกษตรที่ไม่ถูกวิธี การชะล้างพังทลายท าให้ดินดีที่อยู่
ด้านบนถูกชะล้างออกไป ท าให้ความอุดมสมบูรณ์/ความเหมาะสม ในการปลูกพืชลดลง 

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึง
สภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยทรงศึกษา ถึงศักยภาพของ "หญ้าแฝก" ซึ่งเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการช่วย
ป้องกัน การชะล้างและพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดินไว้ อีกทั้งยังเป็นพืชพ้ืนบ้านของไทยวิธีการ
ปลูกก็ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ ที่เกษตรกร สามารถด าเนินการได้เอง โดยไม่ต้องให้การดูแลหลังการปลูกมากนัก อีก
ทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าวิธีอ่ืนๆ อีกด้วย 

 

ในปี 2562 รัฐบาลไทยและประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ 200 ประเทศ จะจัดงานเฉลิม
ฉลอง “วันดินโลก” พร้อมกัน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ในแนวคิด “หยุดชะล้างพังทลายของหน้าดิน เก็บความ
อุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้ได้ คือ Stop Soil Erosion, Save our Future”  

 

ซึ่งงานวันดินโลก เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม
นาถบพิตร ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) จาก
สหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ หรือ IUSS (International Union of Soil Science) เป็นพระองค์แรกของ
โลก เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2555 เพ่ือสดุดีพระเกียรติคุณ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงพระอัจฉริยภาพ วิสัยทัศน์และพระ



  

ราชกรณียกิจ เกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจัดงานเฉลิมฉลอง “วันดินโลก” 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 เป็นต้นมา  

และปี 2562 เป็นปีมหามงคล เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” และเฉลิมพระชนมายุครบ 67 พรรษา 
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ร่วมกับ เทศบาลต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภายในจังหวัด 
ได้ร่วมเทิดพระเกียรติ สร้างการรับรู้ และความตระหนักถึงความส าคัญ ของทรัพยากรดินอย่างต่อเนื่อง จังหวัด
สุพรรณบุรี จะร่วมกันจัดงาน “วันดินโลก” ทั้งที่ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี และพ้ืนที่ต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี  ในแนวคิด “หยุดชะล้างพังทลายของหน้าดิน เก็บความอุดม
สมบูรณ์ของดินไว้ให้ได้ ( Stop Soil Erosion, Save our Future ) ” ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 ธันวาคม และตลอด
เดือนธันวาคม 2562 โดยใช้คุณสมบัติของหญ้าแฝกในการเกื้อกูลกับการท าการเกษตร รักษาสภาพแวดล้อม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเกษตรกร อันเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้นทุนที่ส าคัญของการท าการเกษตรได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ   
 

3.  วัตถุประสงค์  (ของการจัดงานครั้งนี้) 
 

1. เพ่ือเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการ
ทูลเกล้าถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม และร่วมเฉลิมฉลอง “วันดินโลก(World Soil Day) จังหวัด
สุพรรณบุรี ปี 2562” 

2. เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว” ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 

3. เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักประโยชน์ และการประยุกต์ใช้หญ้าแฝก เพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูดินและสภาพแวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ  

4. ปลูกหญ้าแฝกจ านวน 200,000 กล้า เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย ช่วยฟ้ืนฟูดินและสภาพแวดล้อม 
ฯลฯ    

5. ปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง พยุง และไม้ป่าอ่ืนๆ จ านวน 267 ต้น เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ให้ดีขึ้น 
6. ปล่อยพันธุ์ปลา ปลากาด า ปลาพ้ืนถิ่น จากการใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที ่(ประมาณ 400,000 ตัว)    

 

4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 ส่วนราชการ ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น หมอดินอาสา เครือข่ายคนรักษ์แฝก กลุ่มเกษตรกรผู้สนใจ ในอ าเภอ
เดิมบางนางบวช จงัหวัดสุพรรณบุรี และพ้ืนทีข่้างเคียง จ านวนไม่น้อยกว่า 300 ราย 

 

5.  สถานที่ด าเนินการ 
 

พ้ืนที่โดยรอบลานอเนกประสงค์บ้านท่าทอง และบริเวณ 2 ฝั่งคลองชลประทาน (คลองส่งน้ า 1 ซ้าย)  
หมู่ที่ 3 ต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช  จงัหวัดสุพรรณบุรี 

 



  

6.  งบประมาณ   ปีงบประมาณ 2562    
 

1. ค่าอาหารกลางวัน  300 คน ๆ ละ  1 มื้อ          
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 300 คน ๆ ละ 1 มื้อ  
3. ค่าเช่าเครื่องไฟ ขยายเสียง       
4. ค่าจัดท าและตกแต่งเวที ในพิธีเปิดฯ     
5. ค่าวัสดุสาธิต การผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน 
6. เต็นท ์ 4 X 8 เมตร 8 เตน้ท์ ๆ     
7. เก้าอ้ี+ผ้าคลุมเก้าอ้ี 300 ตัว  
8. ค่าจ้างเหมาท านิทรรศการ เกี่ยวกับหญ้าแฝก การปรับปรุงดินและวันดินโลก เป็นฟวิเจอร์บอร์ด 

ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร 10 ชุด   
9. ค่าป้ายโครงการรณรงค์ฯ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร 1 ป้าย เป็นโครงเหล็ก พ้ืนแข็ง พร้อมขาเหล็ก 
10.ค่าป้ายศูนย์เรียนรู้หญ้าแฝกจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาด 1.20x2.40 เมตร 1 ป้าย เป็นโครงเหล็ก พ้ืน

แข็ง พร้อมขาเหล็ก  
 

     หมายเหตุ    งบประมาณสามารถถั่วเฉลี่ยจ่ายแทนกันได้ 
 

7.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 

  วันที่  17 - 25  กรกฎาคม  2562 (จัดงานรณรงค์ฯ วันอังคารที่  23  กรกฎาคม  2562) 
 

8.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

  สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี(เจ้าภาพหลัก) ร่วมกับ เทศบาลต าบลปากน้ า อ าเภอเดิมบางนางบวช 
โครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาท่าโบสถ์ ส านักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี เครือข่ายคนรักษ์แฝก (พ้ืนที่ส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 1 จ.สุพรรณบุรี ) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานในจังหวัด
สุพรรณบุรี   
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. ประชาชน / เกษตรกร ได้ร่วมเทิดพระเกียติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการทูลกล่าว ถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพ่ือมนุษยธรรม และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาล 
“วันดินโลก (World Soil Day)” ในปีมหามงคล ปี 2562     

2. ประชาชน / เกษตรกร ได้ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงเจริญพระชนมายุครบ 67 พรรษา ในวันที่ 28 
กรกฎาคม 2562 

3. เกษตรกร ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รู้จักประโยชน์ และการประยุกต์ ใช้หญ้าแฝก เพ่ือ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูดินและสภาพแวดล้อม ฯลฯ ได้อย่างเหมาะสม 
และมีประสิทธิภาพ  



  

4. มีหญ้ าแฝก จ านวน 200 ,000 กล้า เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลาย ช่วยฟ้ืนฟูดินและ
สภาพแวดล้อม ในแนวคิด “หยุดชะล้างพังทลายของหน้าดิน เก็บความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้ได้ (Stop Soil 
Erosion, Save our Future )” ขับเคลื่อนงาน “วันดินโลก ปี 2562 ของจังหวัดสุพรรณบุรี”   

5. มีต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง พยุง และไม้ป่าอ่ืนๆ จ านวน 267 ต้น เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ทีดี่ 
6. มีพันธุ์ปลา ปลากาด า ปลาพ้ืนถิ่น เป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ าทีเ่ป็นแหล่งโปรตีน ในแหล่งน้ า ให้กับ

ชุมชน โดยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ ได้ตัวอ่อน ประมาณ 400,000 ตัว     
   

 
 
 

10.  ผู้เสนอโครงการ 
 
              (ลงชื่อ)................................................... 
                   ( นายองอาจ นักฟ้อน ) 
      เจ้าพนักงานการเกษตรช านาญงาน 
 

11.  ผูเ้ห็นชอบโครงการ 
 
              (ลงชื่อ)................................................... 
                    ( นายวันชัย    วงษา ) 
      ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 
 

12.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 
      (ลงชื่อ)................................................... 
             ( นายประเสริฐ  เทพนรประไพ ) 
       ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ก าหนดการ โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ปลูกตน้ไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา  
เฉลิมพระเกียรต ิพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ัว เจรญิพระชนมายุครบ 67 พรรษา 

และขับเคลือ่นงาน“วันดินโลก (World Soil Day) จังหวัดสุพรรณบรุี ปี 2562” 
วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์บ้านท่าทอง ริมคลองชลประทาน(คลองส่งน้ า 1 ซ้าย)  

หมู่ที่ 3 ต.ปากน้ า อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 
.............................................................................................................................................. 

 

08.30-09.30 น.  - หัวหน้าส่วนฯ สื่อมวลชน ผู้น าชุมชน ประชาชน และผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน และ 
- รับน้ าหมักชีวภาพ และผลิตภัณฑ์ (พด.ต่างๆ) เอกสารเกีย่วกับการปลูก และ  
  ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาที่ดิน  
- รับบริการวิเคราะห์ดิน จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ สพข.1 จ.ปทุมธานี 
- ส านักงานประมงจังหวัด.สาธิตการใช้ชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที ่  

09.00 -09.15 น.  – นายนิมิต วันชัยธนวงศ ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิด เดินทางมาถึง  
บริเวณงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย 

09.15 -09.45 น. – พิธีเปดิ  พิธีกรเชิญประธานสู่ปร าพิธี 
 - ประธานเปิดกรวย กล่าวราชสดุดี  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  

- ท่านประธาน มาท่ีโพเดี่ยม เพ่ือรับการกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน    
- นายวัฒนา ยั่งยืน นายอ าเภอเดิมบางนางบวช กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปสภาพพ้ืนที่  

 - นายวันชัย วงษา ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน/วัตถุประสงค์ การจัดงานฯ 
 - ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท “โครงการรณรงคป์ลูกหญา้แฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา” ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
- ประธาน มอบ “บัตรดินดี” แก่เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  
- คณะผู้จัดงานฯ มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน   

 

09.45 - 10.30 น. – ประธานฯ ผู้มีเกียรติฯ เยี่ยมชมนิทรรศการฯ และร่วมเปิดป้าย“ศูนยเ์รียนรู้การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหญ้าแฝก จ.สุพรรณบุรี” ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า(ปลากาด า) ตามจุด
ก าหนด  

    -  เยี่ยมชมนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ ที่มาออกร้าน และร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ที่บริเวณ 2 
รมิฝั่งคลอง ส่งน้ า 1 ซ้าย * จากนัน้ประธาน.เดนิทางกลับฯ * 

 

10.30 - 12.00 น.  - เจ้าหน้าที่/ วิทยากร แนะน า /ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการ 
  ชะล้างพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน้ า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ สารชีวภณัฑ์ 

เพ่ือการเกษตร ฯลฯ   
12.00-13.00 น.   – รับประทานอาหารกลางวัน  

     

  13.00 -15.30 น.   - เจ้าหน้าที่ฯ ให้ความรู้ (ต่อ) ประชาชน เรียนรู้ ตอบข้อซักถาม และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
 

หมายเหตุ       - รับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม  10.30-10.45 น.    
การแต่งกาย    - เสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ เสื้อสีเหลืองสุภาพ หรือ เสื้อทีมหน่วยงาน/องค์กร 



  

ข้อมูลเพิ่มเติม    - นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก โทร.089-0452203  - นายวันชัย วงษา โทร. 081-9899475 


