
 
ก ำหนดกำร โครงกำรรณรงคป์ลกูหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษำ มหำรำชินี 
วันศุกร์ท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ณ ประตูน ้า แก้มลิงบึงลาดน ้าเตียน ต.กระจัน ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

ติดสะพานข้ามคลองลาดน ้าเตียน นนนสุพรรณบุรี-อู่ทอง สายมาลัยแมน(321) กม.ท่ี 78-79  
............................................................................................................................. ................. 

09.30-12.00 น. หัวหน้าส่วนฯ ส่ือมวลชน ผู้น้าชุมชน ประชาชน และผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน          และ 
-  รับน ้าหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมัก และผลิตภัณฑ์ ( พด.ต่างๆ ) เอกสารเกี่ยวกับการปลูก และ  
   ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก การผลิตและใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ของกรมพัฒนาท่ีดิน  
-  รับบริการวิเคราะห์ดิน จากหน่วยวิเคราะห์ดินเคล่ือนท่ี สพข.1 จ.ปทุมธานี 
-  รับบริการ จาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี  
-  รับกล้าพันธุ์ไม้ พืชผัก จาก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร จ.สุพรรณบุรี 
-  รับเมล็ดพันธุ์ผัก จาก อุทธยานผักพื นบ้านบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ จ.สุพรรณบุรี 
-  รับบริการตรวจสุขภาพ จาก รพสต.กระจัน ต.เจดีย์ และโรงพยาบาลอู่ทอง 
-  สนง.ประมง จ.สุพรรณบุรี ร่วมปล่อยปลา(ยี่สก)เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 200,000 ตัว  
-  สนง.ป่าไม้จังหวัดสุพรรณบุรี สนับสนุนกล้า/ปลูก (พยุง มะฮอกกานี หว้า 370 ต้น)  
-  ชมนิทรรศการ รับฟังการบรรยาย สาธิต เรียนรู้ ตอบข้อซักนาม จากวิทยากรฯ  

 

12.00-13.00 น.   –  รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-14.00 น.   -   เจ้าหน้าท่ี/ วิทยากร แนะน้า /ให้ความรู้ เกี่ยวกับการปลูกหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการ 
     ชะล้างพังทลายของดิน การอนุรักษ์ดินและน ้า การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ สารชีวภาพ       

สารชีวภัณฑ์ เพื่อการเกษตร ฯลฯ       
   –  ว่าท่ีร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธีเปิด  
    เดินทางมานึง บริเวณงาน พักผ่อนตามอัธยาศัย 
14.00-14.45 น.  –    พิธีเปิด  พิธีกรเชิญประธานสู่ปร้าพิธี 
  -   ประธานเปิดกรวย กล่าวราชสดุดี  ดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี  
      จากนั น ท่านประธาน มาท่ีโพเด่ียม เพื่อรับการกล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงาน    
  -   นายธีรชัย ทศรฐ นายอ้าเภออู่ทอง กล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปสภาพพื นท่ี  

-   นายวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการสนานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี กล่าวรายงานฯ 
-   ประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท “โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

ครองราชย์ 70 ปี และ 84 พรรษา มหาราชินี” ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  
14.45-16.30 น.    -   ประธานและผู้ร่วมงาน ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก ปลูกป่า และปล่อยพันธุ์ปลาและสัตว์น ้า   

-   เยี่ยมชมนิทรรศการ การออกร้านบริการ การวิเคราะห์ดิน การสาธิตผลิตและใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ สารชีวภาพ ชีวะภัณฑ์ต่างๆ จาก สนานีพัฒนาท่ีดิน กลุ่มวิเคราะห์ดินฯ ศูนย์
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรฯ ศูนย์ส่งเสริม.ด้านอารักขาพืช อุทยานผักพื นบ้าน 
บึงฉวาก ศูนย์วิจัยข้าว สนง.เกษตรและสหกรณ์ สนง.ประมง เครือข่ายคนรักษ์แฝก 
เขต.1 และหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ฯลฯ  

-   ประชาชน/ วิทยากร รับบริการ เรียนรู้ ตอบข้อซักนาม(เพิ่มเติม) และเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ 

 

หมายเหตุ      รับประทานอาหารว่าง/เครื่องด่ืม 10.30-10.45 และ 14.30-14.45 น.    
การแต่งกาย   เครื่องแบบข้าราชการ, เสื อสีเหลือง สีฟ้า หรือ เสื อทีมหน่วยงาน/องค์กร+ เตรียมหมวกหรือร่ม มาด้วย  
ข้อมูลเพิ่มเติม งานธุรการ โทรศัพท์/โทรสาร 035-454081 นายวันชัย วงษา โทรศัพท์ 081-9899475     



 

ค ำกล่ำวรำชสดุดี 
โครงกำรรณรงค์ปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษำ มหำรำชิน ี
ณ ประตนู  ำ แก้มลงิบึงลำดน  ำเตียน ต.กระจัน ต.เจดยี์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอเดชะ ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ปกเกล้ำปกกระหม่อม 
 

           ข้ำพระพุทธเจ้ำ ว่ำท่ีร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพำนิช ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
สุพรรณบุรี   
 

พร้อมด้วยบรรดำข้ำรำชกำร พนักงำน ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลกระจัน 
ต.เจดีย์ ต.ศำลำขำว สถำนีพัฒนำท่ีดินสุพรรณบุรี ส่วนรำชกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมด้วย พสกนิกรชำวอ ำเภออู่ทอง และอ ำเภอเมือง ต่ำงส ำนึก
ในพระมหำกรุณำธิคุณ ท่ีใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท  ได้พระรำชทำนให้แก่
ข้ำพระพุทธเจ้ำ และปวงชนชำวไทย อย่ำงเอนกอนันต์ตลอดมำ โดยเฉพำะอย่ำง
ยิ่ง พระองค์ทรงเป็นผู้ริเร่ิมในกำรปลูก วิจัย และพัฒนำกำรใช้หญ้ำแฝก เพ่ือใช้
ป้องกันกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน เพ่ือกำรอนุรักษ์ดินและน  ำ ช่วยฟ้ืนฟูดิน  
ระบบนิเวศน์ สภำพแวดล้อม และเพ่ือกำรเกษตร ท่ีมีกำรประยุกต์ใช้ หญ้ำแฝก
ได้อย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกับสภำพปัญหำ และทรัพยำกรท่ีมี ตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

 

         ในมหำมงคลวโรกำส ท่ีใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท พระบำทสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ 70 ปี และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติพระบรมรำชินีนำถ 
ท รง เจ ริญ พ ระช นมำยุ ค รบ8 4  พ รรษ ำ ใน ปี พุ ท ธศั กรำช  2559  นี  
ข้ำพระพุทธเจ้ำทั งหลำย ขอพระรำชทำนรำชวโรกำส กล่ำวค ำถวำยพระพรชัย 
ขออัญเชิญคุณำนุภำพแห่งพระรัตนตรัย เดชำนุภำพแห่งพระสยำมเทวำธิรำช  
ได้โปรดอภิบำล ใต้ฝ่ำละอองธุลีพระบำท ทั ง 2 พระองค์ เป็นคู่บำรมี ทรงพระ
เจริญยิ่งยืนนำน เป็นหลักชัยแห่งประเทศชำติ เป็นฉัตรทองป้องกันเศียรเกล้ำ 
ของเหล่ำพสกนิกร และคุ้มครองแผ่นดินไทย ตรำบชั่วกำลนำน  
 

ด้วยเกล้ำด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
 



 

ค ำกล่ำวต้อนรับ 
โครงกำรรณรงค์ปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษำ มหำรำชิน ี
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เรียน ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี  
  

กระผม นายธีรชัย ทศรฐ นายอ้าเภออู่ทอง ในนามผู้น้าชุมชน และประชาชน ชาว
อ้าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรีและพื นที่ข้างเคียง รู้สึกยินดีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และ 84 พรรษามหาราชินี” ในวันนี  

อ้าเภออู่ทอง เป็น 1 ใน 10 อ้าเภอ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ตั งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียง
ใต้ของจังหวัด มีพื นที่ทั งหมด ๖๔๑,๐๖๓ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔๐๐,๔๖๔  ไร ่ แบ่ง
เขตการปกครอง เป็น 13 ต้าบล  145 หมู่บ้าน มีจ้านวนหลังคาเรือน : 31,703 หลังคา
เรือน จ้านวนประชากร  110,436 คน    

 

มีอำณำเขตติดต่อกับอ้าเภออื่นและจังหวัดใกล้เคียง  ดังนี  
          ทิศเหนือ  ติดกับ อ.ดอนเจดีย์  จ.สุพรรณบุรี  และ อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี 
          ทิศใต้      ติดกับ อ.สองพี่น้อง  จ.สุพรรณบุรี และ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี            
          ทิศตะวันออก ติดกับ อ.สองพี่น้อง  และ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 
          ทิศตะวันตก ติดกับ อ.เลาขวัญ อ.ห้วยกระเจา และ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  
 

ลักษณะภูมิประเทศ              
๑. เป็นภูเขาและที่สูง  สภาพพื นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดสลับกับลอนชัน จนนึงเทือกเขาสูง

ชัน  ได้แก ่ พื นที่บางส่วนของ ต.บ้านโขง้ ต.ดอนคา  ต.หนองโอ่ง  ต.พลับพลาไชย  ต.อู่ทอง 
          ๒. เป็นลูกคล่ืนลอนลาด ลักษณะเป็นพื นที่นัดจากเขตภูเขา ได้แก่  พื นที่ในเขต ต.บ้าน
โข้ง  ต.ดอนคา ต.หนองโอ่ง ต.อู่ทอง  ต.จรเข้สามพัน 
          ๓. เป็นที่ราบลุ่มแม่น ้าจรเข้สามพัน  เป็นบริเวณมีความอุดมสมบูรณ์  ได้แก ่ พื นที่ใน
เขต ต.อู่ทอง  ต.จรเข้สามพัน   
 

ทรัพยำกรดิน   
          ๑)  เขตพื นที่ทางตอนเหนือ เป็นพื นที่ดอน มีภูเขาเป็นแนวยาว  พื นที่ค่อนข้างแห้ง
แล้ง สภาพดินเป็นดินปนทราย ไม่สามารนกักเก็บน า้ได้ 
          ๒)  เขตพื นที่ทางตอนใต้ เป็นพื นที่ราบลุ่ม มีล้าน ้าจระเข้สามพัน และคลองปากแสกไหล
ผ่าน  สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินร่วน เหมาะแก่ การเพาะปลูกพืชไร่  ข้าว  และเลี ยงสัตว ์ 

 

 

 



 

ทรัพยำกรน  ำ 
          มีล้าน ้าจรเข้สามพันเป็นแหล่งน ้าหลัก   ส้าหรับท้าการเพาะปลูก  ประมาณร้อย
ละ ๗๐ ของพื นที่ มีน ้าเพียงพอต่อการเกษตรกรรม  และอีกร้อยละ ๓๐ ของพื นที่ ต้องพึ่งพา
น ้าฝนตามธรรมชาติ 
 

มีหน่วยงำนรำชกำรระดับจังหวัด หลายหน่วยงาน เช่น 
1. ศูนย์วิจยัพืชไร่สุพรรณบุรี สังกัดกรมวิชาการเกษตร ตั งอยู่ที ่ต.จรเข้สามพัน  
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดสุพรรณบุรี  ต.พลับพลาชยั 
3. ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จ.สุพรรณบุรี ต.พลับพลาชัย 
4. มีพื นที่พิเศษ เมืองโบราณอู่ทอง ( อพท.อู่ทอง ) ตั งที่ ต.อู่ทอง  
 

 ในนามชาวอ้าเภออู่ทอง อ้าเภอเมือง และชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องขอขอบพระคุณ 
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์
ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ 70 ปี และ 84 
พรรษา มหาราชินี” ในวันนี  และหวังว่าคงได้รับความกรุณา จากท่านประธาน ในโอกาสต่อๆ 
ไป ขอขอบพระคุณ และขอกราบต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง สวัสดีครับ  

ในส่วนของ “แก้มลิงบึงลำดน  ำเตียน” ซ่ึงอยู่ในพื นที่ ต.กระจัน ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง 
และ ต.ศาลาขาว อ.เมือง จ.สุพรรณบุร ีที่ประชาชน ดังกล่าว ขอรับการสนับสนุน ผ่านองคก์าร
บริหารส่วนต้าบลศาลาขาว ตามหนังสือที่ สพ.76101/365 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2548 
ขอรับการสนับสนุน โครงการแก้มลิง(บึงลาดน ้าเตียน)   

โดยมีวัตถุประสงคฯ์ คือ 
- เพื่อพัฒนาแหล่งน ้าตามธรรมชาติ ให้สามารนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
- เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน ้าไว้ใช้เสริมการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน จ้านวน 5,000 ไร่ 

และการเพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง  
- เพื่อแก้ไขและลดปัญหาน ้าท่วมพื นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎร 
- เพื่อลดและชะลอปริมาณน ้า ที่จะระบายจากโครงระบายใหญ่สามชุก 2 ไปลง

คลองระบายใหญ่สองพี่น้อง 
- เพื่อเพิ่มรายได้ และยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรที่อยู่ในเขตพื นที่โครงการ และ

บริเวณใกล้เคียงให้สูงขึ น โดยเป็นผลสืบเนื่องจากผลผลิตจากการเพาะปลูก ลดอัตราเส่ียงใน
การขาดแคลนน ้าของพื นที่เพาะปลูก  

 

โดยมีกำร ขุดลอกบึง กว้าง 65.00 เมตร ยาว 12,844.00 เมตร และอาคาร
ประกอบเพื่อใช้ในการจัดบริหารจัดการน ้า  ใช้ระยะเวลาด้าเนินการ 5 ปี (พ.ศ.2555 – 
2559) มีความจุ น ้าเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภค 10,000,000 ลูกบาศก์เมตร 

 



 

ค ำกล่ำวรำยงำน 
โครงกำรรณรงค์ปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษำ มหำรำชิน ี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

เรียน ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ประธานในพิธี  
 

กระผม นายวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการสนานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี พร้อมด้วยบรรดา 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสนานีพัฒนาที่ดิน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และอ้าเภออู่ทอง ทหาร ต้ารวจ สาธารณะสุข คณะครู นักเรียน 
เทศบาลต้าบล ผู้น้าชุมชน และประชาชน ชาวต้าบลกระจัน เจดีย์ ศาลาขาว ชาวอ้าเภออู่ทอง  
กราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด 
“โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ 
70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี” ในวันนี   

ด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาน ได้ทรงริเริ่มและ
มีพระราชด้าริให้มีการน้าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วย
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และเพื่อการอนุรักษ์ดินและน ้า โดย แนวหญ้าแฝกส่วนท่ีอยู่เหนือดินจะช่วย
ชะลอความเร็วของน ้า ช่วยลดการกัดเซาะ น ้าซึมลงไปเก็บในดินได้มากขึ น ช่วยกักเก็บตะกอนดิน
ที่ไหลมาจากด้านบนไม่ให้ไปตกตะกอนในแหล่งน ้า ซึ่งกอแฝกจะยืดตัวตามความสูงของตะกอนที่
ทับนม  ส่วนรากหญ้าแฝกที่อยู่ใต้ดินที่มีปริมาณมากและลึก จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้นูกชะล้าง
พังทลายได้ง่าย จึงช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ช่วยฟื้นฟูดินเส่ือมโทรม และบรรเทา
โลกร้อน ได้เป็นอย่างดี    

การรณรงค์ครั งนี มีวัตนุประสงค์ เพื่อร่วมกันเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคล ที่องค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเนลิงนวัลย์ราชสมบัติ 70 ปี และสมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาน เจริญพระชนมายุ 84 พรรษา โดย สนานีพัฒนาที่ดิน โครงการ
ชลประทาน ส้านักงานประมง ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เทศบาลต้าบล
กระจัน เจดีย์ คณะครู นักเรียน ทหาร ต้ารวจ ประชาชนชาวอ้าเภออู่ทอง และอ้าเภอเมือง
สุพรรณบุรี จะได้ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกจ้านวน 784,000 กล้า ปลูกต้นไม้ 370 ต้น และปล่อย
พันธุ์ปลา(ยี่สก) จ้านวน 200,000 ตัว  ณ บริเวณประตูน ้า  แก้มลิงบึงลาดน ้าเตียน ต.กระจัน 
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี รวมทั งมีการออกหน่วยบริการด้านต่างๆ อาทิ การบริการวิเคราะห์ดิน
บริการตรวจสุขภาพคน แจกจ่ายเมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้าพืชผัก ปุ๋ยหมัก น ้าหมักชีวภาพ เอกสาร/
ค้าแนะน้า การออกร้านนิทรรศการ ด้านการพัฒนาการเกษตร จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย   

   

บัดนี  ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเชิญท่านประธาน ได้ท้าพิธีเปิด“โครงการปลูก
หญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิม
พระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี” และกรุณาให้โอวาท ตลอดจนข้อคิดอันเป็นประโยชน์ต่อ
การรณรงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั งนี ดว้ย  ขอกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพ 



 

ค ำกล่ำวประธำน 
โครงกำรรณรงค์ปลูกหญ้ำแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษำ มหำรำชินี ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ท่านธีรชัย ทศรฐ นายอ้าเภออู่ทอง  
ท่านวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการสนานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี  
ท่านวรพจน์ เพชรนรชาติ ผอ.ส้านักงานก่อสร้างท่ี 12 ส้านักพัฒนาแหล่งน ้าขนาดกลาง กรมชลประทาน 
ท่านดุษฎี รังษีพลาสวัสดิ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรฯ 
พ.ต.อ.ไพฑูรย์ อยู่เพนียด ผู้ก้ากับการต้ารวจภูธรอู่ทอง 
ท่านนิทัศน์ ลีอารยี์กุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี 
ท่านกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ ์ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน ส้านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี 
พ.อ.กุญช์ภัสร์ หาญสมบูรณ ์เสนาธิการ กกล.รส.มทบ.17 จ.กาญจนบุร ี
ท่านเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์ นายกเทศมนตรีต้าบลกระจัน  
ท่านทรงชัย เที่ยงธรรม  นายกเทศมนตรีต้าบลเจดีย์ 
ท่านทนงศักดิ์ นิลน้อย ประธานเครือข่ายคนรักษ์แฝก พื นที่ 13 จังหวัดภาคกลาง 
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอ้าเภอ ก้านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น้า

ชุมชน คณะครู นกัเรียน พ่ีน้องชาวอ้าเภออู่ทอง ชาวอ้าเภอเมือง และผู้มีเกียรติทกุท่าน      
ผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิง ที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิด 

“โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรง
ครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี” ในวันนี    

จากที่ได้รับฟังค้ากล่าวรายงานของ ท่านวันชัย วงษา ผู้อ้านวยการสนานีพัฒนา
ที่ดินสุพรรณบุรี การปลูกหญ้าแฝกจะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยมีการ
ประสมประสานของหญ้าแฝกทั งส่วนที่อยู่เหนือดินและรากที่อยู่ใต้ ดิน จึงช่วยกักเก็บ
ตะกอนดินที่ไหลมาจากด้านบน ไม่ให้ตกตะกอนในแม่น ้าล้าคลอง หรือแหล่งน ้า ที่จะท้าให้
ปริมาณการกักเก็บน ้า และคุณภาพน ้าลดลง โดยกอแฝกจะยืดตัวตามความสูงของตะกอนที่
ทับนม เปรียบเสมือน "ก้าแพงมีชีวิต"  ส่วนรากหญ้าแฝกที่อยู่ใต้ดิน ที่มีปริมาณมากและลึก 
จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้นูกชะล้างพังทลายได้ง่าย ทั งยังช่วยฟื้นฟูดิน ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ 
และสภาพแวดล้อม ได้เป็นอย่างดี    

จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า การจัดการรณรงค์ฯ ในครั งนี  จะเป็นมงคลและนิมิตหมาย
ที่ดี ในการแสดงความจงรักภักดี ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาน อีกกิจกรรมหนึ่ง 

บัดนี  ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิด “โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝก
เฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ 70 ปี และเฉลิมพระ
เกียรติฯ 84 พรรษา มหาราชินี” และขอให้คณะผู้จัดงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชน และผู้มี
เกียรติทุกท่าน จงประสพความสุข ความเจริญรุ่งเรือง โดยทั่วกันตลอดไป สวัสด ี


