
ËÁÍ´Ô¹
 2 -  2558

 6  
 : http://r06.ldd.go.th  Facebook :  6

Fanpage :   
6



 
The King of Thailand’s Certi cate of Excellence  (Outstanding Research) 

 (Agricultural Application)  “   
  6 

     6
     5 - 12  2558

     
  6 

  6   
    2551  2554   3   1) 

   2)  
     3)  

 (GIS)  
 4   

    
  

    
  

   
    

   



 สวัสดีคะ พี่นองและเพ่ือนหมอดินอาสา จดหมาย

ขาวหมอดินฉบับนี้ มีเรื่องนายินดีหลายเรื่องมาแจงให

ทราบนะคะ เรื่องที่ 1 นางสาวจุไรพร แกวทิพย นักวิชาการ

เกษตรชํานาญการพิเศษ กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน 

ไดรับพระราชทานรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ The 

King of Thailand’s Certificate of Excellence ดานงาน

วิจัยดีเดน (Outstanding Research) ประเภทผลงานใน

ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Application) เร่ือง 

“การสํารวจหญาแฝกที่ปลูกในดินที่มีปญหา และจัดทํา

เปนฐานขอมูลเชิงพื้นที่ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน

พฒันาทีด่นิเขต 6 จาก สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ในการประชุมสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ 

ครั้งท่ี 6 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานัง เมืองดานัง  

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 5-12 พฤษภาคม 

๒๕๕๘ เรือ่งท่ี 2 นายสมโภช ปานถม หมอดินอาสาประจํา

จงัหวดัลาํปาง ไดรบัรางวลัเกษตรกรดเีดนแหงชาต ิป 2558 

สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในงานพระราชพิธี

พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมื่อ วันที่ 13 

พฤษภาคม  2558  เรื่ อ ง ท่ี  3  เมื่ อ วัน ท่ี  18 -22 

พฤษภาคม 2558 ที่ผานมา ไดมีงานสัปดาหปดินสากล-

วันคลายสถาปนากรม ครบรอบ 52 ป ภายในงาน

มพีธิมีอบรางวลัตางๆ แกหนวยงาน ซึง่สาํนกังานพัฒนาทีด่นิ

เขต 6 ไดรับมาหลายรางวัลเชนกัน รวมยินดีกับบรรยากาศ
ภายในงานจากในเลมนี้นะคะ และเรื่องที่ 4 เมื่อวันที่ 

13 กรกฏาคม 2558 ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนา

ทีด่นิ ไดเปนประธานพิธเีปดพพิธิภณัฑดนิภาคเหนือ ซึง่เปน

พิพิธภัณฑดินแหงแรกของภูมิภาคท่ีจัดทําเพื่อเฉลิมฉลอง

ปดินสากล 2558 ณ พิพิธภัณฑภาคเหนือ สํานักงาน
พฒันาทีด่นิเขต 6 อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่สามารถ
เขาเยี่ยมชมไดในวันเวลาราชการ เชิญเยี่ยมชมกันไดคะ

 ในจดหมายขาวหมอดินฉบับนี้ ทาง บก. ไดจัดทํา

ปฏิทินงาน และแนวทางปฏิบัติแนวทางปฏิบัติของสถานี

พฒันาท่ีดนิ เพือ่ใหหมอดินอาสาไดเขาใจ นําไปใชประกอบ
การประสานงานกับเจาหนาที่ และใหบริการเกษตรกร

ในพื้นที่หรือหมูบานของตนเอง บก. ขอความรวมมือ

หมอดินอาสาชวยเปนสื่อกลางในการประสานงาน และ

ประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบชองทางการรับบริการ

จากหนวยงาน หรือสถานีพัฒนาท่ีดินใกล ๆ  บานของทาน

สารบัญ

ที่ปรึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
ผูอํานวยการกลุมวิชาการเพ่ือการพัฒนาที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวางแผนการใชที่ดิน
ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหดิน
ผูอํานวยการกลุมสํารวจและทําแผนท่ี
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําพูน
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอน

บก.ทักทาย

กองบรรณาธิการ
นางสาวกรวิกา รัตนนพนันทน
นางสาวจันทนา  สงวนสิทธิ์
นางสาวณัฐวดี  แซลิ้ม
นางสาวปมิตา  เดชากิจกีรติ
นางสาวกัณฐิกา   พิลึก

บรรณาธิการ
นางสาวทิวา   ปาตีคํา

ปฏิทินงาน แนวทางปฏิบัติของสถานีพัฒนาที่ดิน 4
 1.การพัฒนาหมอดินอาสา –  4
  การอบรมหมอดินอาสา
  ประจําจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน  
 2. กลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมี 5
 3. แหลงนํ้าขนาดเล็กเพื่อการพัฒนาที่ดิน 6
 4. สงเสริมการปรับปรุงบํารุงดินดวยปูนโดโลไมท 7
 5. การสนับสนุนการใชพืชปุยสด 8
  ปรับปรุงบํารุงดิน  
 6. ธนาคารปุยอินทรีย 9
 7. โครงการรณรงคไถกลบตอซัง 10
  เพื่อบรรเทาภาวะโลกรอน  
 8. สงเสริมการปลูกหญาแฝก 11
  เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา  
 9. บริการผลิตภัณฑเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน 12
บทความวิชาการ เรื่อง  13
การถายทอดความรูงานพัฒนาที่ดินในหมูบานเปาหมาย  
รอบรั้ว สพข.6 14



การพัฒนาหมอดินอาสา – การอบรมหมอดินอาสาประจําจังหวัด อําเภอ ตําบลและหมูบาน

ชวงเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม  - ธันวาคม

 สถานีพัฒนาที่ดิน ไดเชิญหมอดินอาสาเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อชี้แจงและรับทราบนโยบายของ

กรมพัฒนาท่ีดิน กิจกรรมโครงการในแตละป ใหหมอดินทราบและเขาใจแนวทางการประสานงาน และปฏิบัติ

งานรวมกัน ตลอดจนความรวมมือในการติดตามประเมินความพึงพอใจของหมอดินและเกษตรกร นอกจากการ
อบรมแลว ยังไดจัดกิจกรรมเรียนรูและศึกษาดูงานพื้นที่โครงการตัวอยาง/ตนแบบ ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียน

รูไปดวยกัน

ปฏิ ทิ น ง า น  แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ข อ งสถ า นีพัฒน า ที่ ดิ น

1
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กลุมเกษตรกรใชสารอินทรียลดใชสารเคมี

ชวงเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม  - ธันวาคม

 หมอดนิอาสา พจิารณาเกษตรกร สมาชกิจาํนวน 50 ราย ทีต่องการทาํปุยอนิทรยีใชเอง เพือ่ปรบัปรุงดนิ
และลดคาใชจายในการซ้ือปุยเคมี โดยเสนอใหสถานีพัฒนาท่ีดินมีการจัดตั้งกลุม พรอมขับเคล่ือนการทําปุย

และใชปุยจากกลุม สาํหรับกลุมทีม่ผีลงานตามเปาหมายและวัตถปุระสงค ใหเปนกลุมตอยอด สมาชิกไมนอยกวา 

25 ราย ขึ้นไปเพื่อสงเสริมเปนกลุมผลิตพืชปลอดภัยหรือพืชอินทรีย
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ชวงเวลาดําเนินการ เดือนตุลาคม - พฤษภาคม

 กรมพัฒนาท่ีดิน ซึ่งมีภารกิจดานการพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา จึงไดจัดทําโดย
การพัฒนาแหลงนํ้าชุมชน เพื่อเปนตนแบบของการบริหารจัดการน้ําทาที่ดี ซึ่งประกอบดวยการบริหารจัดการ

ดานอปุสงคของการใชนํา้ และการบรหิารจดัการดานอปุทาน ซึง่ประกอบดวยการจดัทาํระบบอนรุกัษดนิและนํา้

ที่มีประสิทธิภาพ สามารถปองกันการชะลางพังทลายของดินที่กระทบตอสภาวะแวดลอมในพื้นที่การเกษตร

และแหลงเก็บกักนํ้า มีการกอสรางแหลงเก็บกักนํ้าใหสามารถทําไปใชในเขตพื้นที่การเกษตรที่กําหนดขึ้นโดย
การวางแผนการใชที่ดินอยางเหมาะสม มีการจัดระบบการปลูกพืชไดโดยกําหนดระยะเวลา ชนิด และพันธุพืช

ใหเหมาะสม สอดคลองกับศักยภาพของดินและสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการพัฒนาและสรางความเขมแข็งให

กับกลุมเกษตรกรดานการใชนํ้า ดานการปรับปรุงบํารุงดิน โดยมีกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือถายทอดองคความรูให
กับเกษตรกร 

โ ครงการ พัฒนาแหล  งนํ้ า3
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ส ง เสริมการปรับปรุงบํ ารุ ง ดินด วยปูนโดโลไมท 
ชวงเวลาดําเนินการ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม

 กิจกรรมการปรับปรุงบํารุงดินเปนงานสาธิตการ

ปรับปรุงดินของสถานีพัฒนาที่ดิน เพื่อเปนตัวอยางการแก

ปญหาดนิอนิทรยีวตัถุตํา่และเปนกรดจดั สาํหรบัใหเกษตรกร

4

พืน้ท่ีขางเคยีงมาเรยีนรู และนํากลบัไปทําในพ้ืนท่ีของตนเอง โดยหมอดนิอาสาและเจาหนาทีข่องสถานีพฒันาท่ีดนิ

เปนพี่เล้ียงสนับสนุนเทคโนโลยีทางวิชาการ และปูนโดโลไมท เพื่อขยายผลตอไป
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ชวงเวลาดําเนินการ
เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
 เปนการสงเสริมใหเกษตรกร
ใชพืชปุยสดในการปรับปรุงบํารุงดิน 
โดยจัดหาเมล็ดพันธุพืชปุยสด ไดแก 
ปอเทือง ถัว่พรา ถัว่พุม เปนตน ใหแก
เกษตรกร การใชปุยพชืสดจะชวยปรบั
โครงสรางดิน เพิ่มธาตุอาหารพืช 
นับเป นวิธีการปรับปรุงบํารุงดิน
ที่ทําไดงาย ราคาถูกและไดปุ ยที่มี
คุณภาพสูง เกษตรกรท่ีต องการ
ปุ  ยพื ช สดสามา รถติ ดต  อ ไ ด  ที่ 
สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัด และ 
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 

การสนับสนุนการใช พืชปุ ยสดปรับปรุงบํารุงดิน5

8 ¨´ËÁÒÂ¢ è ÒÇËÁÍ´ Ô¹¨´ËÁÒÂ¢ è ÒÇËÁÍ´ Ô¹กรมพัฒนาท่ีดิน



ชวงเวลาดําเนินการ เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
 กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานท่ีดําเนินการในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพดินเพ่ือใหสามารถใชประโยชนจากดิน
ไดอยางยั่งยืนและเพ่ือเปนการชวยเกษตรกรลดตนทุนการผลิตโดยการใชปุยอินทรียเพื่อลดการใชปุยเคมี/สารเคมี หรือรวม
กนัใชอยางเหมาะสม  ไดดาํเนินการจัดต้ังธนาคารปุยอินทรียขึน้ในพ้ืนทีก่ารดูแลของสถานีพฒันาท่ีดนิในแตละจังหวัด รวมถึง
หนวยงานภายในกรมพัฒนาท่ีดนิทีม่ศีกัยภาพในการผลิต เพือ่ผลติปุยอนิทรยี โดยมุงเนนใหเกษตรกรนําเอาเศษวัสดเุหลอืใช
ในไรนา ในครวัเรอืน และจากโรงงานอตุสาหกรรมมาฝากไวทีธ่นาคาร ธนาคารจะทาํการผลติปุยอนิทรยีใหเกษตกรมาเบกิถอน
เอาไปใชประโยชนเมื่อวัสดุนั้นยอยสลายเปนปุยแลว หรือใหเกษตรกรกูยืมปุยจากธนาคารไปใชแลวใชหนี้ดวยวัสดุเหลือใช
จากไรนาและโรงงานอุตสาหกรรมหรือปุยคอก เพื่อใหเกิดการผลิตและมีการนําไปใชประโยชนไดถูกตองมีราคาถูกพรอมท้ัง
ชวยลดปญหาการเผาและปญหาการกําจัดหรือทิ้งขยะในอนาคต

6 ธนาคารปุยอินทรีย
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7 โครงการรณรงค  ไถกลบตอซัง เ พ่ือบรรเทาภาว ะ โลกร อน

ชวงเวลาดําเนินการ เดือนธันวาคม - มกราคม

 เพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธใหเกษตรกรไดรูถึงประโยชนจากการไถกลบตอซัง เปนการสาธิตวิธี

การไถกลบตอซังที่ถูกตอง และเหมาะสมใหแกเกษตรกร เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปปรับใชในพ้ืนท่ีของ

ตนเองได ลดปญหาหมอกควัน และภาวะโลกรอนที่เกิดจากการเผาตอซัง ซึ่งทําใหอุณหภูมิของโลกสูงข้ึน

 หลังฤดูกาลเก็บเก่ียวเกษตรกรมักจะเผาพ้ืนที่เกษตรกรรม เพื่อกําจัดเศษวัสดุพืชทําใหสูญเสีย

อนิทรยีวตัถุ ทาํลายหนาดนิ จลุนิทรยีทีเ่ปนประโยชนและกอใหเกิดมลภาวะทางอากาศ สถานีพฒันาท่ีดนิได

จดักจิกรรมไถกลบตอซังและใชจลุนิทรียจากน้ําหมักชวีภาพจากสารเรงซปุเปอร พด.2 ยอยสลายวัสดุพชื โดย

รณรงคสรางความตระหนัก รูถงึผลเสียและภัยอันตรายท่ีเกิดข้ึนจากการเผาวัสดุพชื ในพ้ืนทีต่างๆ ทีม่กีารเผา
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ชวงเวลาดําเนินการ เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
 พระบาทสมเด็จพระเจ  าอยู หั ว  ทรงมี

พระราชดําร ิเรือ่งการปลูกหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิ

และนํ้า ซึ่งหมอดินอาสาไดรวมกับสถานีพัฒนาที่ดิน

ดาํเนนิการปลกูหญาแฝก โดยขยายพนัธุหญาแฝกและ

สงเสริมการปลูกในพื้นที่มีปญหาการชะลางพังทลาย

ของดินและพ้ืนที่เสื่อมโทรม

 กลาหญาแฝกที่ขยายพันธุโดยหมอดินอาสา 

และเกษตรกร จะเร่ิมแจกจายเพ่ือสงเสริมการปลูกชวง

ตนฤดูฝน มีการดูแลจนตนหญาแฝกแข็งแรง สามารถ
ทําหนาที่อนุรักษดินและน้ําในปต อๆ ไป ทั้งนี้

หมอดนิอาสา เปนผูชวยเจาหนาทีใ่นการคดัเลือกพืน้ที่

ของเกษตรกรหรือพื้นที่สาธารณะที่ตองการแกปญหา
หรือมีความจําเปนตองรักษาทรัพยากรท่ีดิน

ส  ง เ สริ มก ารปลู กหญ  า แฝก เพื่ อก ารอนุ รั กษ  ดิ น แล
ะ นํ้ า

ส  ง เ สริ มก ารปลู กหญ  า แฝก เพื่ อก ารอนุ รั กษ  ดิ น แล
ะ นํ้ า

8
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 มกีารใหบรกิารเก่ียวกับผลติภณัฑเทคโนโลยีชวีภาพ

ทางดิน แจกเอกสาร สนับสนุนปจจัยการผลิต สนับสนุน

ผลติภณัฑสารเรงซปุเปอร พด. และนํา้หมกัชวีภาพ พรอมทัง้

ใหคําแนะนํา ใหแกผูสนใจ ณ สถานีพัฒนาที่ดินในจังหวัด 

และสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 

9
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ตลอดท้ังปชวงเวลาดําเนินการ
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 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีพระราชดําริใหจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดําริขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2522 เพื่อ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของราษฎรจังหวัดแมฮองสอน ศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปายตามพระราชดําริจึงถูกจัดตั้งข้ึน
เพ่ือบริการราษฎรดานตางๆ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินแมฮองสอนซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งภายในศูนยแหงนี้ 
ไดทําแปลงสาธิตงานพัฒนาที่ดินขึ้นตั้งแตเริ่มกอตั้งศูนย จนกระทั่ง พ.ศ. 2553 ไดมีการปรับปรุงพื้นที่แปลงสาธิตทั้ง 43 ไร 
เปนฐานเรียนรูดานดินและปุย  เพื่อบริการราษฎรตามพระราชเสาวนียของสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่อง
การดําเนินงานของศูนย “การจัดพื้นที่โครงการใหประชาชนและบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานและใชเปนแหลงทองเท่ียว
ดวย จะทําใหเกิดประโยชน เขาจะเห็นแบบอยางการพัฒนาและนําไปปฏิบัติได” 
 ดวยเหตุผลที่ราษฎรจังหวัดแมฮองสอนสวนใหญมีฐานะยากจน การศึกษาตํ่าและมีหลายกลุมชาติพันธุ ตลอดจน
การคมนาคมไมสะดวก จึงเปนขอจํากัดในการถายทอดความรูดวยวิธีการปกติ  นายวิโรจน บรรเจิดฤทธ์ิ นักวิชาการเกษตร
ชํานาญการ ซึ่งทําหนาที่เปนหัวหนาฐานเรียนรูดานดินและปุยอยูในขณะนั้นจึงไดนําวิธีการถายทอดความรูหลากหลาย
รูปแบบมาใชใหตรงกับสภาพภูมิสังคม ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานไว  และไดเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการ
ถายทอดความรูงานพัฒนาที่ดินแบบตางๆ มาตั้งแต พ.ศ. 2555-2557 นําขอมูลมาประมวลเปนผลการศึกษาในครั้งนี้
 จากการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 6,465 ราย สรุปผลการถายทอดความรู ดังน้ี
 1. องคความรูที่ถายทอดภายในฐานเรียนรูดานดินและปุยจํานวน 11 เรื่อง องคความรูเรื่องการผลิตและใชนํ้าหมัก
ชวีภาพสตูรซปุเปอร พด.2 ไดรบัความสนใจสงูสดุ (รอยละ 95.87) รองลงมาคอืองคความรูการผลติปุยหมกัสตูรซปุเปอร พด.1 
(รอยละ 92.56)
 2. เกษตรกรฝกงานภายในฐานเรียนรูดานดินและปุย ตามหลักสูตรระยะยาว 1 ป ทุกคนยอมรับองคความรูงาน

พฒันาทีด่นิและนาํมาใชผลติผักอนิทรยี มรีายไดสงูสดู 7,000 บาทตอเดอืน
 3. เกษตรกรท่ีเขารับการฝกอบรมความรูเก่ียวกับงานพัฒนาที่ดินตาม
หลักสูตรระยะสั้น ไดรับความรูเพิ่มขึ้นทั้ง 4 หลักสูตร วัดความรูที่เพิ่มข้ึน
เฉลี่ยทุกหลักสูตรเทากับ รอยละ 30.86
 4. เกษตรกรในหมูบานเปาหมายของศูนยที่เปนกลุมศึกษาทุกคนยอมรับ
องคความรู 3 เรื่อง คือการผลิตปุยหมักสูตรซุปเปอร พด.1 การผลิตนํ้าหมัก
ชีวภาพสูตรซุปเปอร พด.2 และการปลูกพืชอินทรีย
 5. เกษตรกรตัวอยางของศูนยทุกคนยอมรับองคความรูการผลิตนํ้าหมัก
ชีวภาพสูตรซุปเปอร พด.2 รองลงมาคือการผลิตปุ ยหมักสูตร พด.1
(รอยละ 92.31) สวนการใชประโยชนหญาแฝกเกษตรกรตวัอยางยอมรบันอย
ที่สุด (รอยละ 23.08)  นอกจากน้ียังพบวาเกษตรกรตัวอยางทุกคนมีผลผลิต
และรายไดเพิ่มขึ้น
         จากผลการศึกษาสรุปวา การถายทอดความรูงานพัฒนาท่ีดินดวย
วิธีการตางๆ ตามสภาพภูมิสังคม ทําใหเกษตรกรสามารถเขาถึงบริการดีขึ้น 
เมื่อนําไปใชพัฒนาอาชีพทําใหมีผลผลิตสูงข้ึน คุณภาพดี มีรายไดเพิ่มขึ้น 
สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามจุดมุงหมายของการจัดตั้งศูนยแหงนี้

การถายทอดความรูงานพัฒนาที่ดินในหมูบานเปาหมาย

ของศูนยบริการและพัฒนาลุมนํ้าปายตามพระราชดําริ จังหวัดแมฮองสอน
Land Development Knowledge Transfer in Target Village of Pai Watershed

Royal Service and Development Center, Chang Wat Mae Hong Son
โดย นายวิโรจน บรรเจิดฤทธิ์   กลุมวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน   

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
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ร อ บ รั้ ว  ส พ ข . 6
ผลการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 9 ประจําป 2557-2558

1. รางวัลประเภทการปลูกและสงเสริมการปลูก 

ประเภทบุคคล นายวรรณชัย ชัยชนะ จังหวัดเชียงใหม

4. รางวัลชนะเลิศ ประเภทผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 

ประเภทประชาชน “เคร่ืองประดับจากธรรมชาติ” 

โดย คณะครูโรงเรียนอนุบาลพัฒนชัย จังหวัดเชียงใหม

5. รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 

ประเภทประชาชน “บานชาวเขา” 

โดย กลุมแฝกหลวงบานซาง จังหวัดเชียงใหม

6. รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 

ประเภทประชาชน “กลองขาวอบอุน” 

โดย กลุมคนรักษแฝกบานหวยเปา จังหวัดเชียงใหม

7. รางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก 
ประเภทประชาชน 

“ความงามของคุณคาหญาแฝก (ของใช ของตกแตงบาน) 
โดย นายปรียชาติ  พลอยสุข จังหวัดเชียงใหม

2. รางวัลประเภทการปลูกและสงเสริมการปลูก 

ประเภทสถาบันการศึกษา โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

รางวัลอินทิรา คานธี จังหวัดเชียงใหม

3. รางวัลประเภทการปลูกและสงเสริมการปลูก 

ประเภทหนวยงานภาครัฐ-รัฐวิสาหกิจ

องคการบริหารสวนตําบลสบเมย จังหวัดแมฮองสอน
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