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จากใจบรรณาธิการ
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�ำให้มูลนิธิชัยพัฒนาและส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) ประกาศเลือ่ นการจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครัง้ ที่ 7
ซึ่งมีก�ำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564 และการรับสมัครผลงานเพื่อชิงรางวัล
The King of Thailand Vetiver Awards ออกไปอย่างไม่มีก�ำหนด และการด�ำเนินงานหญ้าแฝกในหลายพื้นที่
ของหลายๆ ภาคส่วนคงประสบปัญหาติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราต้องร่วมมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้
ด้วยความมานะและอดทน กองบรรณาธิการของจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ขอเป็นก�ำลังใจให้ทุกคนค่ะ
ในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับที่ 59 นี้ กองบรรณาธิการขอน�ำเสนอบทความที่น่าสนใจของนักวิชาการ
เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านวิจยั และส่งเสริมการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกร มาให้ชาวหญ้าแฝก
เช่นเคย ภายใต้หัวข้อ “สืบสานวิถีชุมชนด้วยหญ้าแฝก” โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ (คอลัมน์) ของเนื้อหาภายในเล่ม
เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่หลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในการอ่านแต่ละฉบับด้วย ได้แก่ (1) เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ
หญ้าแฝก (2) การขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก (3) แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน และ (4) ความส�ำเร็จจากหญ้าแฝก
บทความทีก่ องบรรณาธิการได้คดั สรรมาให้ชาวหญ้าแฝกอ่านในฉบับที่ 59 นี้ ได้แก่ ตามรอยศาสตร์พระราชา
“ไม้ยางนากับหญ้าแฝก” โดยคุณประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งท�ำให้พวกเราได้ทราบถึงแนวพระราชด�ำริของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เรือ่ งการปลูกแฝกร่วมกับไม้ยนื ต้น
เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและป้องกันไฟป่า อันจะท�ำให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ความส�ำเร็จจาก
การปลู ก หญ้ า แฝกร่ ว มกั บ ไม้ ผ ล ส่ ง ผลให้ “ ดิ น ดี มี ชี วิ ต ”โดยศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาภู พ านอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเกี่ยวกับความส�ำเร็จของงานขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของศูนย์ศึกษา
การพัฒนาภูพานฯ ไปสู่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาดินและน�้ำ จนเกษตรกรสามารถด�ำเนินวิถีชีวิตทางการเกษตรได้ตาม
ปกติและพึง่ ตนเองได้ หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม โดยศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึง่ ศิลปะ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นถูกสืบสานและถ่ายทอดผ่านใบหญ้าแฝกเป็นชิ้นงานหัตถกรรมต่างๆ โครงการปลูกและศึกษา
พันธุห์ ญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ โดยทีมงานหญ้าแฝก โครงการ
พัฒนาดอยตุง (พืน้ ทีท่ รงงาน) อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงราย ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จในการศึกษา
หญ้าแฝกพันธุ์ต่างๆ การขยายพันธุ์หญ้าแฝก และการแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ขอรับ
การสนับสนุน
กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มส่งบทความลงในจุลสารภูมวิ ารินอนุรกั ษ์ฉบับนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิง่
ว่าข้อมูลที่บรรจุภายในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกๆ ท่าน ให้ผู้อ่านได้แรงบันดาลใจในการด�ำเนินงานสนอง
พระราชด�ำริด้านหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภาคภูมิใจต่อไป
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สารบัญ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
ตามรอยศาสตร์พระราชา: ไม้ยางนากับหญ้าแฝก
		 โดย ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล
		 โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
ความส�ำเร็จจากการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล ส่งผลให้ “ดินดี มีชีวิต”
		 โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดสกลนคร
แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน
หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม
		 โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ความส�ำเร็จจากหญ้าแฝก
โครงการปลู ก และศึ ก ษาพั น ธุ ์ ห ญ้ า แฝกโครงการพั ฒ นาดอยตุ ง (พื้ น ที่ ท รงงาน)
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
		 โดย ทีมงานหญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)
		 อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงราย
ความเคลื่อนไหว
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
ตามรอยศาสตร์พระราชา “ ไม้ยางนากับหญ้าแฝก ”
โดย ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์
อนุกรรมการด้านวิชาการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน
พระราชด�ำริกบั นายอ�ำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในพระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเริง
วังไกลกังวล อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความว่า
“การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟ เป็นประโยชน์ที่ส�ำคัญประการหนึ่งของหญ้าแฝกที่จะช่วยลดความ
เสียหายจากไฟป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าปลูกหรือป่าธรรมชาติ”
“ควรปลูกแฝกร่วมกับแปลงปลูกไม้ยนื ต้นโดยเฉพาะบนภูเขาจะช่วยป้องกันการชะล้างดินและป้องกันไฟป่าได้
เพราะแฝกทนไฟ ใบจะสดตลอดปีและรากทีห่ ยัง่ ลึกในดินจะช่วยดูดความชืน้ ไว้ ดังนัน้ การปลูกแฝกเพือ่ เป็นแนวกันไฟ
จะช่วยป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง”
“การปลูกยูคาลิปตัสและสนบนภูเขามักเกิดไฟใหม้ทุกปี ควรพิจารณาปลูกแฝกร่วม”

จากแนวพระราชด�ำริดงั กล่าวข้างต้น หลายๆ หน่วยงานทีม่ คี วามรับผิดชอบ ในด้านการปลูกป่าและบ�ำรุงรักษาป่า
ไม่วา่ จะเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื รวมไปถึงหน่วยงานภาคเอกชน
เช่น บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฯลฯ ได้น้อมน�ำแนวพระราชด�ำริที่ได้
พระราชทานไว้ไปปฏิบัติในการท�ำงานซึ่งได้ก่อให้เกิดเป็นผลดีอย่างยิ่ง กล่าวคือ ช่วยให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้เจริญเติบโต
ได้เร็วขึน้ พร้อมทัง้ ลดปัญหาการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างดี ซึง่ เป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงานได้จำ� นวนไม่นอ้ ย และ
ทีส่ ำ� คัญมากไปกว่านัน้ คือ เราจะได้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีส่ มบูรณ์กลับคืนมาในเวลาทีร่ วดเร็วมากยิง่ ขึน้
เพราะปัญหาเรื่องไฟป่าได้ส่งผลให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงท�ำให้ต้องมีการบ�ำรุงรักษา
และใช้เวลาที่ยาวนานมากขึ้น กว่าจะได้ป่าที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับธรรมชาติดั่งเดิม
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ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย จึงได้ทดลองปลูกไม้ยางนากับหญ้าแฝก เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับฟื้น
คืนสู่ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ดังที่เป็นมาในอดีต พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของต้นยางนาที่ปลูก
ไปพร้อมๆ กันด้วย

ไม้ยางนาจัดเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน�้ำ โดยทั่วไป
มักจะขึน้ อยูใ่ กล้ๆ กับริมล�ำห้วยในป่าธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่
ดังนั้นการน�ำไม้ยางนากลับมาปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่
ขาดความชุ่มชื้นในดินจึงมีส่วนท�ำให้เจริญเติบโตได้ช้ากว่า
ที่ควรจะเป็น การน�ำหญ้าแฝกมาปลูกร่วมไปพร้อมกับ
การปลูกป่าจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น
และธาตุ อ าหารให้ แ ก่ ดิ น ที่ เ คยเสื่ อ มสภาพได้ ก ลั บ มา
อุดมสมบูรณ์มากขึ้น ส่งผลให้ต้นยางนาที่ปลูกมีอัตรา
การเจริญเติบโตที่ค่อนข้างดี ข้อมูลทางวิชาการที่ศูนย์ฯ
ได้ท�ำการบันทึกไว้ทั้งในด้านความโตและความสูงของ
ต้ น ยางนาที่ ป ลู ก ร่ ว มกั บ หญ้ า แฝกพั น ธุ ์ ร ้ อ ยเอ็ ด เมื่ อ
ปี พ.ศ. 2560 - 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี พบว่ามีอัตรา
ความโตเฉลี่ยอยู่ที่ 23.77 เซนติเมตร โดยต้นทีค่ วามโต
สูงสุดจะมีขนาดความโตอยูท่ ี่ 44 เซนติเมตร ซึง่ นับว่าอยูใ่ น

เกณฑ์ทดี่ พี อสมควร ในขณะทีใ่ นด้านความสูงของต้นยางนานัน้
มี ค ่ า เฉลี่ ย อยู ่ ที่ 462.4 เซนติ เ มตร และต้ น ที่ สู ง ที่ สุ ด
มีความสูง 955 เซนติเมตร ซึง่ นับเป็นรูปแบบของการฟืน้ ฟู
ป่าเสื่อมโทรมที่ได้ผลเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง ส�ำหรับ
อัตราการรอดตายของไม้ยางนาที่ปลูกอยู่ที่ 95% สาเหตุ
ของการตายในส่วน 5% นั้นมาจากถูกตัวตุ่นกัดกินราก
ส�ำหรับปัญหาการเกิดไฟป่าแทบจะเรียกได้ว่า ไม่พบว่ามี
การเกิดขึ้นเลย เนื่องด้วยดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าเดิม
ด้วยระบบของรากหญ้าแฝกทีห่ ยัง่ ลึกลงไปในดินได้ชว่ ยอุม้ น�ำ้
ไว้เป็นอย่างดีนั่นเอง พร้อมทั้งพื้นที่บริเวณหน้าแถวของ
หญ้าแฝกก็จะมีดินและธาตุอาหารไหลมากองทับถมอยู่
เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การเจริญเติบโตของ
ต้นยางนาได้เป็นอย่างดี
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“ร่วมปลูกหญ้าแฝก ขวางแนวลาดชัน จะช่วยป้องกัน หน้าดินสูญหาย
ผืนดินอยู่ยั้ง มิพังทลาย ช่วยให้ป่าไม้ อุดมสมบูรณ์”

ไม้ยางนา ราชาแห่งป่า กับหญ้าแฝก

จึงพอสรุปได้ว่า การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกป่านั้นจะช่วยให้ป่าที่ปลูกสามารถฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วกว่า
ป่าปลูกที่ไม่มีหญ้าแฝกปลูกร่วมด้วย ส�ำหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการปลูกป่าและบ�ำรุงรักษาป่านั้น จึงควรให้
ความสนใจที่จะน้อมน�ำแนวพระราชด�ำริการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกป่าไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดี

ผู้เรียบเรียงต้องขอขอบคุณ คุณปราบษณ์ สมใจ หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
ด้านป่าไม้ที่ 2 จังหวัดสุโขทัย ทีไ่ ด้กรุณาเก็บและรวบรวมข้อมูลทางวิชาการและภาพทีเ่ กีย่ วข้องให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์
จึงส่งผลให้การเขียนบทความเรื่อง ตามรอยศาสตร์พระราชา “ ไม้ยางนากับหญ้าแฝก” มีความครบถ้วนสมบูรณ์
อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้น�ำไปพิจารณาใช้ต่อไป
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ขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
ความส�ำเร็จจากการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล ส่งผลให้

ผู้เขียนบทความ: ปัญจพร ตั้งศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบ�ำรุงดิน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

การด� ำ เนิ น งานปลู ก หญ้ า แฝก
ของ นายสมชาย ทองดี น อก เกิ ด จาก
การน้อมน�ำแนวกระแสพระราชด�ำรัสของ
พระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงตรัสว่า

“

“

อยากให้ทกุ คนปลูกหญ้แฝก
โดยไม่หวังผล
แต่วนั ข้างหน้าจะดี

แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงเกษตรกรและชุดดิน

นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก
พันธุ์สงขลา 3 จ�ำนวน 10,000 กล้า เริ่มปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จากจุดเริ่มต้นที่ได้รับสนับสนุนหญ้าแฝก
เพื่อน�ำมาปลูกตามค�ำแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง จึงดําเนินการขยายพันธุ์เอง และดําเนินการปลูกจนครบ
ในบริเวณสวนไม้ผล จ�ำนวน 48 ไร่ และรอบสระน�้ำ จ�ำนวน 2 บ่อ โดยปลูกเป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นที่
และดูแลรักษา
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แนวคิดน่ารู้ของ หมอดินสมชาย ทองดีนอก “การอนุรักษ์ดินและน�้ำในพื้นที่ จนประสบความส�ำเร็จ
ท�ำให้ได้ผลผลิตพืชสูง สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และเกษตรกรในหมู่บ้าน”

หญ้าแฝก เป็นวัชพืชที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาดินเป็นอย่างยิ่ง พื้นที่
ท� ำ การเกษตรส่ ว นใหญ่ ข องประเทศมั ก มี ป ั ญ หาเรื่ อ งของ “ดิ น ” กั บ “น�้ ำ ”
ถ้าแหล่งน�้ำอุดมสมบูรณ์ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงบ�ำรุงดินให้ดีง่ายขึ้น แต่หากขาดน�้ำ
การพัฒนาปรับปรุงดินให้ดีก็ยาก จึงมีการพัฒนาแหล่งน�้ำโดยน�ำหญ้าแฝกเข้ามาช่วย
กักเก็บน�้ำ หรือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ในพื้นที่ที่ดินไม่กักเก็บน�้ำ ปัจจุบัน
มีการน�ำหญ้าแฝกเข้าไปปลูกกันมากขึ้น เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า “หญ้าแฝก” มีความ
ส�ำคัญต่อการพัฒนาดิน และเกษตรกรก็มองเห็นประโยชน์จากหญ้าแฝก ท�ำให้พื้นที่
ไร่นาสวนผสมที่ห่างไกลจากแหล่งน�้ำสามารถท�ำการเกษตร เอาตัวรอดได้ มีตัวอย่างให้
เห็นแล้วมากมาย
“หญ้าแฝก กับแปลงไม้ผล” ในพื้นที่ท�ำกินของ หมอดินสมชาย ทองดีนอก
ก็เป็นอีกตัวอย่างส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เห็นว่าหญ้าแฝกมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาดินเป็นอย่างยิง่
หมอดินสมชาย บอกว่า ในที่ดินท�ำกินของตนมีอยู่ทั้งหมด 52 ไร่ อยู่ในพื้นที่ที่
มีความลาดชันสูง เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำและการชะล้างพังทลายสูง เนื่องจาก
สภาพพื้นที่มีความลาดชัน 5 – 12 เปอร์เซ็นต์ พอถึงหน้าแล้งดินก็ไม่ดี ไม่กักเก็บน�้ำ
ตนเองจึงเริ่มจากการขุดสระเพื่อเก็บกักน�้ำก่อน โดยขุดสระทั้งหมด 2 สระ และได้น�ำ
หญ้าแฝกมาปลูกครั้งแรก จ�ำนวน 10,000 กล้า เริ่มน�ำมาปลูกรอบๆ สระ และ
ขยายพั น ธุ ์ จ นเต็ ม พื้ น ที่ รอบแปลงไม้ ผ ล การปลู ก หญ้ า แฝกให้ ร อบพื้ น ที่ ส ระน�้ ำ
2 สระต้องใช้กล้าพันธุ์แฝกหลายหมื่นกล้า จึงใช้วิธีการขยายพันธุ์หญ้าแฝกไปทีละน้อย
หลังจากที่หญ้าแฝกโตระดับหนึ่ง ปัญหาเรื่องดินไหลลงก้นสระก็ไม่เกิดแล้ว ขอบบ่อ
ก็ไม่แตก เป็นเพราะรากของหญ้าแฝกช่วยพยุงไว้ จึงหันมาพัฒนาที่ดินในส่วนอื่นๆ
ต่อไป โดยการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบแปลงไม้ผล
“ผมยืนยันได้เลยครับว่า รากหญ้าแฝกสามารถกักเก็บน�้ำได้จริง”
หมอดินสมชาย บอกด้วยว่า พอถึงฤดูแล้ง หญ้าแฝกจะดึงน�ำ้ ทีส่ ะสมไว้ดา้ นล่าง
มาเลี้ยงไม้ผลได้ ไม่ต้องกลัวว่ารากหญ้าแฝกจะไปแย่งอาหารจากต้นไม้อื่นๆ เพราะ
รากหญ้าแฝกจะอยู่ในแนวดิ่ง ไม่มีการแพร่กระจาย รากจะดิ่งตรงลงล่างอย่างเดียว
แต่ถา้ เป็นวัชพืชทัง้ หลายระบบรากจะแผ่ ถือว่าเป็นข้อดีของหญ้าแฝก พอช่วงฤดูนำ�้ ไหลหลาก
รากหญ้าแฝกจะช่วยเก็บน�้ำใต้ดินได้ ระบบรากหญ้าแฝกยาวลงไปเกือบ 5 เมตร หรือ
มากกว่า 5 เมตร
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ในพื้นที่ท�ำกินทั้งหมด 52 ไร่ มีบ่อน�้ำ 2 บ่อ แบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผล 48 ไร่ และปลูกหญ้าแฝกรอบแปลง
ไม้ผล เป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นที่ ปีแรกปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดเทของพื้นที่ คือ เริ่มปลูก
ราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมก็ตัดใบหญ้าแฝกด้วยเครื่องตัดหญ้า เอาใบหญ้าแฝกคลุมดินไว้ป้องกันวัชพืชอื่น
ขึ้นปกคลุม รักษาความชื้นให้กับดินและสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบ�ำรุงดินได้เป็นอย่างดี หมอดินสมชาย เล่าว่า
ช่วงที่ไม้ผลยังไม่ได้ผลผลิตก็มีตัวส�ำรองในการสร้างรายได้ นั่นก็คือ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่าน เลี้ยงไก่ จะได้ไข่จากเป็ดและไก่
ทุกเดือน ในบ่อน�้ำเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักไว้กินเอง ที่เหลือเก็บขาย จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงบ้าน พอผลไม้ออกก็จะได้
รายได้จากผลไม้อกี ทางหนึง่ ผลไม้ทปี่ ลูกไว้กม็ ี น้อยหน่า กระท้อน ล�ำไย ส้มโอ ฝรัง่ มะไฟ มะม่วง มะขาม กล้วย มะละกอ
หม่อนกินผล เป็นต้น หลากหลายชนิด

การปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดําริ ด้วยการปลูก
ไม้ผล ขุดบ่อเลี้ยงปลา ทําแปลงผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ทุกอย่างเอื้อประโยชน์แก่กัน หลังจากนั้นผลจากการปลูกหญ้าแฝก
ก็นําชีวิตใหม่มาให้ รากหญ้าแฝกช่วยกักเก็บน�้ำไว้ใต้ดิน เพราะเคยขุดบ่อเก็บน�้ำ แต่พอฤดูแล้ง น�้ำก็แห้ง ดินก็แตก
เก็บน�้ำไม่อยู่ ต้นไม้ตายเกือบหมด พอนําหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณขอบบ่อก็สามารถเก็บน�้ำไว้ใช้ได้ตลอดจนผ่านฤดูแล้ง
“การปลูกพืชท�ำสวนใช้วธิ หี ลากหลายจะดีกว่า อย่าเน้นการปลูกเชิงเดีย่ ว เพราะไม่รวู้ า่ อนาคตในวันข้างหน้าจะเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
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9

10

จากการปลูกหญ้าแฝกของนายสมชาย ทองดีนอก ท�ำให้ได้รบั ประโยชน์
ดังนี้ หญ้าแฝกช่วยจับยึดดินบริเวณคันบ่อน�้ำในสวน ทําให้บ่อน�้ำสามารถ
เก็บกักน�ำ้ ไว้ได้ตลอดทัง้ ปี หญ้าแฝกช่วยการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
รากหญ้าแฝกสามารถยึดดิน ป้องกันดินตามขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย
รากหญ้าแฝกยังช่วยระเบิดดิน ช่วยให้ดนิ ทีแ่ น่น แข็ง ทึบ ร่วนซุยขึน้ รากหญ้าแฝก
ช่วยอุม้ น�ำ้ ดูดน�ำ้ ใต้ดนิ เพิม่ ความชืน้ ในดิน สังเกตได้จากดินทีอ่ ยูบ่ ริเวณใกล้เคียง
หญ้าแฝก จะมีความชื้นสูงกว่าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก นอกจากนี้
ยังสังเกตพบว่า น่าจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะ
จุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้บริเวณรากหญ้าแฝก ทําให้
หญ้าแฝกและพืชบริเวณใกล้เคียงมีความเขียวมากกว่าบริเวณอื่นๆ
นอกจากนี้ นายสมชาย ทองดีนอก ยังให้ความสําคัญกับสังคมชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยทําหน้าที่เป็นหมอดินอาสาประจําต�ำบล เป็นศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา ปศุสัตว์อาสา
กรรมการหมู่บ้าน ทําประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เป็นผู้มีคุณธรรมและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นผู้น�ำในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้แก่
เกษตรกรในพื้นที่ เครือข่ายหมอดิน และอาสาสมัครเกษตร โดยการสนับสนุน
พันธุห์ ญ้าแฝกให้แก่เครือข่าย และแนะน�ำการปลูกหญ้าแฝก และการขยายพันธุ์
หญ้าแฝกให้แก่เครือข่าย เป็นต้น
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จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ของนายสมชาย ทองดีนอก ภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อวิเคราะห์
หาค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า งของดิ น ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ และธาตุ อ าหารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ พื ช พบว่ า
ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 6.7 ดินมีความเป็นกรดเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการ
เจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณเท่ากับ 2.88 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า
ปริมาณ P และ K ที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับ 20 และ 52 mg/kg
ตามลําดับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการปลูกหญ้าแฝกแล้ว ท�ำให้เป็นที่ประจักษ์ว่าหญ้าแฝกช่วยเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้เป็นอย่างดี
การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
1. มีการปลูกหญ้าแฝกรอบสระน�้ำ ทั้งหมด 2 บ่อ โดยการปลูกรอบสระที่ระยะห่าง 5 เซนติเมตร สระที่ 1
		 ปลูกความยาวประมาณ 200 เมตร จํานวน 2 แถว รวมประมาณ 400 เมตร ส่วนสระที่ 2 ปลูกความยาว
		 ประมาณ 120 เมตร จํานวน 2 แถว รวมประมาณ 720 เมตร รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,120 เมตร
2. ปลูกรอบแปลงไม้ผลเป็นแถวขวางความลาดเท จํานวน 1 แถว ความยาวประมาณ 800 เมตร
3. ปลูกตามถนน ความยาวประมาณ 220 เมตร
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แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน
หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม
โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดฉะเชิงเทรา

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุ ล ยเดชมหาราช บรมนาถบพิ ต ร ทรงพระราชทาน
พระราชด�ำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน ทั้งในแง่ของการ
แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมขาดคุณภาพ ทรงตระหนักถึง
การพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินทีอ่ ดุ มสมบูรณ์
พระองค์ ท รงได้ พ ระราชทานพระราชด� ำ ริ ใ ห้ ศึ ก ษา
“หญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ
อนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน รวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ทรงให้ทุกหน่วยงานรวมถึง
หน่ ว ยงานราชการที่ มี ศั ก ยภาพในการขยายพั น ธุ ์
ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาทีด่ นิ ในการผลิตกล้าหญ้าแฝก
และแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอ
หญ้าแฝกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chrysopogon zizanioides (L) Roberty ชื่อสามัญคือ Vetiver Grass เป็น
พืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งในที่ลุ่มจนถึงที่ดอน เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด
ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง เป็นพืชทีข่ นึ้ เป็นกอหนาแน่น มีระบบรากลึก เจริญเติบโตในแนวดิง่ มากกว่าออกทางด้านข้าง
จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง มีรากจ�ำนวนมากจึงทนแล้งได้ดี เมื่อปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวเป็นเสมือน
ก�ำแพงที่ดักตะกอนดินและน�้ำ ช่วยรักษาหน้าดิน ท�ำให้ดินมีความชุ่มชื้น
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ลักษณะของหญ้าแฝก
หญ้ า แฝก เป็ น พื ช ใบเลี้ ย งเดี่ ย วตระกู ล หญ้ า
เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าแฝกที่พบใน
สภาพธรรมชาติมีถิ่นก�ำเนิดตามพื้นที่ราบลุ่มน�้ำท่วม
ตามแหล่งน�้ำธรรมชาติ ริมหนองบึงและในป่า แต่เมื่อ
น�ำพันธุ์ที่ได้คัดเลือกแล้วไปปลูกในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก
ปรากฏว่า ขึ้นได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ หญ้าแฝกสามารถ
เจริญเติบโตได้ในสภาพภูมปิ ระเทศทีเ่ ป็นทีร่ าบใกล้เคียง
ระดับน�ำ้ ทะเล ถึงพืน้ ทีภ่ เู ขาสูงทีร่ ะดับ 2,000 เมตรจาก
ระดับน�้ำทะเล หรือในพื้นที่ดินเปรี้ยว ดินด่าง ดินเค็ม
ดินที่มีความอุมดสมบูรณ์ต�่ำรวมทั้ง พื้นที่ที่มีปริมาณ
น�้ำฝนน้อย 200 มิลลิเมตร ถึงพื้นที่ที่มีฝนตกชุก 3,900
ถึ ง 5,000 มิ ล ลิ เ มตร และพื้ น ที่ ส ภาพภู มิ อ ากาศ
หนาวเย็น -9 องศาเซลเซียส ถึงอากาศร้อนจัด 45
องศาเซลเซียส
คุณสมบัติที่ดีของหญ้าแฝก
1) หญ้าแฝกมีการแตกหน่อ รวมเป็นกอและเบียดกันแน่น กอมีความแข็งแรง ตั้งตรง และไม่แผ่ขยายด้านข้าง
รบกวนพืชอื่น แผ่ขยายโดยรอบกอเพียง 50 เซนติเมตร จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง สามารถปลูกติดต่อกัน
เป็นแนวยาวเหมือนรั้ว หรือ “ก�ำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งจะช่วยกักเก็บตะกอนที่ถูกน�้ำพัดพามาให้ติดอยู่กับแถว
หญ้าแฝก รวมทั้งชะลอความเร็วของน�้ำ ท�ำให้น�้ำซึมลงใต้ดินได้มากขึ้น
2) หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แต่อายุยืนอยู่ได้หลายปี เพราะมีการแตกหน่อใหม่ และไม่ต้องดูแลมาก
3) หญ้าแฝกมีข้อที่ล�ำต้นถี่ และเกิดจากการย่างปล้อง สามารถขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี
4) หญ้าแฝกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ยาก จึงไม่แพร่พันธุ์เหมือนวัชพืช ท�ำให้สามารถควบคุมการแพร่ขยายได้
เนื่องจากเมล็ดหญ้าแฝกมีระยะพักตัวและมีอายุขัย จึงมีโอกาสงอกน้อยมาก
5) หญ้าแฝกมีใบยาว เมื่อตัดสามารถแตกใหม่ได้ง่าย ใบคม แข็งแรง และทนทานต่อการย่อยสลาย สามารถ
น�ำไปคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นรอบต้นไม้หรือแปลงผักได้ดี
6) หญ้าแฝกมีระบบรากยาวและแตกแขนงเป็นรากฝอยจ�ำนวนมาก หยั่งลึกลงไปในดินเป็นแนวดิ่ง ประสานกัน
อย่างหนาแน่นช่วยยึดดิน ป้องกันการพังทลายของดินและรากมีลักษณะอวบสามารถ
อุ้มน�้ำได้ดี เมื่อน�ำมาปลูกชิดติดกันเป็นแถวยาวจะท�ำหน้าที่คล้ายม่านใต้ดิน ท�ำให้น�้ำไหลซึม
ลงดินช่วยกักเก็บน�้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน นอกจากนี้ระบบรากยังสามารถกรองของเสีย
เช่น สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน�้ำอีกด้วย
7) บริเวณรากหญ้าแฝก เป็นที่อาศัยของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดในดิน
8) หญ้าแฝกสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความทนทานต่อ
โรคพืชทั่วไป
9) หญ้าแฝกมีสว่ นทีเ่ จริญอยูต่ ำ�่ กว่าผิวดิน ช่วยให้สามารถอยูร่ อดได้ตอ่ สภาพต่าง ๆ ดีกว่า
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10) น�ำไปใช้ประโยชน์ด้านอนุรักษ์ดินและน�้ำได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ลงทุนน้อย ผู้ปลูกสามารถน�ำไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง เป็นก�ำแพงธรรมชาติป้องกันดินพังทลายได้

ประโยชน์ของหญ้าแฝก
1. ด้านการอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน แถวหญ้าแฝกช่วยกักเก็บตะกอนดิน ลดความแรง
ของน�้ำที่ไหลบ่า ช่วยกักเก็บน�้ำไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่
2. ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน รักษาความชื้นในดิน ช่วยให้ดินมีการระบายน�้ำดีขึ้น ท�ำให้
ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน
3. ด้านรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยรักษาคุณภาพน�้ำและแหล่งน�้ำ ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อม ช่วยในการ
บ�ำบัดและกรองน�้ำเสีย ป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน
4. ด้านการท�ำหัตถกรรม ใช้ใบหญ้าแฝกมาท�ำหญ้าแฝกมุงหลังคา ใช้ใบหญ้าแฝกในการจักสาน
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งานหัตถกรรม
งานหัตกรรมเป็นสิง่ ทีแ่ สดงให้เห็น ภูมปิ ญ
ั ญา วัฒนธรรมและประวัตศิ าสตร์ในแต่ละท้องถิน่ ทีม่ กี ารน�ำวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ จากการจักร สาน ถัก และทอเพื่อใช้สอยในวิถีชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนภูมิปัญญาที่เด่นชัด
ออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น
หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม
ขั้นตอนกระบวนการออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 5 ขั้นตอน ได้แก่
การสร้างความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองความคิด การพัฒนาแนวความคิดและทดสอบแนวความคิด
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด
การผลิตการแปรรูปใบหญ้าแฝกนั้นสามารถท�ำได้หลายวิธี ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงวิธีการและเทคนิคการแปรรูป
ใบหญ้าแฝกจ�ำแนกได้ 5 วิธี ได้แก่ การสาน การถัก การมัด การพัน และ การฟั่นเกลียว
การจักสานจากเส้นใยพืช จากต้นกกและหญ้าแฝก ทางหน่วยงานพัฒนาชุมชน จึงน�ำใบหญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฏร์ธานี
เพราะมีคุณสมบัติเหนียวแต่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง หักง่ายเหมือนพันธุ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ
สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอีกทางหนึ่ง โดยจะน�ำมาท�ำการจักสานให้เป็นเครื่องใช้ต่างๆ มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ
ในการจักสานนัน้ จะมีลายให้เลือกหลายลายด้วยกัน น�ำมาจักสานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ อาทิเช่น กระบุง กระเป๋า
ตะกร้า หมวก กล่องกระดาษทิชชู กล่องใส่ที่ดับกลิ่น ที่ใส่แก้วเยติ และพวงกุญแจจากหญ้าแฝก เป็นต้น
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การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในงานหัตถกรรม
ใบหญ้าแฝกที่น�ำมาใช้ประโยชน์ในการท�ำเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ จะต้องใช้ใบหญ้าแฝกที่มีคุณลักษณะ
แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกรรมวิธีการผลิต ดังนั้น การเตรียมหญ้าแฝกเพื่อน�ำมาใช้ในการท�ำผลิตภัณฑ์ เป็น
ขั้นตอนที่ส�ำคัญของการที่จะใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทั้งทางด้านการอนุรักษ์บ�ำรุงดินและเพื่อเพิ่มมูลค่าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวใบหญ้าเพื่อน�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมควรเลือกตัดในช่วงฤดูฝน ทุก 2 เดือน โดยค�ำนึงถึง
ความยาวของใบประมาณ 80 เซนติเมตร หรือใบทีไ่ ม่แก่จนเกินไป ใบหญ้าแฝกทีอ่ อ่ นเมือ่ น�ำมาท�ำผลิตภัณฑ์จะได้เส้นใบที่
ละเอียดอ่อนนุม่ ถ้าเป็นใบแก่จะท�ำให้ได้งานเส้นใบใหญ่และหยาบ
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ความส�ำเร็จจากหญ้าแฝก
โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
โดย ทีมงานหญ้าแฝก
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

ที่ตั้งโครงการปลูกและ
ศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก
หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ
ต�ำบลห้วยไคร้ อ�ำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย 57220
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หลักการและเหตุผล
เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง”
ดั ง นั้ น โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง (พื้ น ที่ ท รงงาน) อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จั ง หวั ด เชี ย งราย จึ ง เกิ ด ขึ้ น
ตามพระราชปณิธานของสมเด็จย่าทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการปลูกป่า สร้างคน เพือ่ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ตลอดจนคุณภาพชีวติ ของประชากรชาวไทยภูเขาและชาวพื้นที่ราบให้ดีขึ้น
โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เริ่มขึ้นตั้งแต่
พ.ศ. 2535 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชด�ำริให้น�ำหญ้าแฝกมาทดลองปลูก ตามที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน�ำต่อพระองค์ จนถึง
ปัจจุบนั การปลูกหญ้าแฝกยังคงใช้แก้ปญ
ั หาการพังทลายและเลือ่ นไหลของดิน ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีข่ องโครงการพัฒนา
ดอยตุงฯ ได้เกือบทุกกรณี เช่น เมื่อมีการปรับปรุงหรือสร้างถนนใหม่ การก่อสร้างอาคารสถานที่ การขุดสระน�้ำ
การท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่ลาดชัน และการเปลี่ยนเส้นทางน�้ำตามธรรมชาติ เป็นต้น
ปัจจุบัน ผลจากการน�ำต้นหญ้าแฝกปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แนวต้นหญ้าแฝกที่ปลูก
เบียดแน่นไว้ สามารถช่วยปกคลุมหน้าดิน และยึดเกาะหน้าดินป้องกันการเลือ่ นไหล พร้อมกับสร้างความอุดมสมบูรณ์
ให้กับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งท�ำให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยอมรับคุณค่าและประโยชน์ของต้นหญ้าแฝกและเสาะแสวงหาพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อน�ำ
ไปปลูกในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาดินเลือ่ นไหล อันเกิดจากการชะล้างของแรงน�ำ้ ไหล และในบางกรณีเพือ่ ป้องกันการชะล้าง
ปุ๋ยหรือป้องกันการเลื่อนไหลของสารพิษหรือสิ่งโสโครกลงแหล่งน�้ำ
ดังนั้น โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก ยังคงมีการปลูกและขยายพันธุ์ต้นหญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ป้องกันการพังทลาย และการเลื่อนไหล
ของหน้าดินเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางถนน เส้นทางน�้ำและพื้นที่ท�ำกินของราษฎร และ
เพือ่ เป็นแหล่งผลิตกล้าพันธุส์ ำ� หรับแจกจ่ายให้แก่ผรู้ อ้ งขอทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายโครงการ เพือ่ น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมกับสนองพระราชประสงค์
		 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
		 กิตมิ ศักดิข์ องมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน และอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในพืน้ ที่
		 โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ข้างเคียง ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก�ำลังท�ำกิจกรรม เพื่อแก้ไขความ
		 ทุกข์ยากของผู้ด้อยโอกาส โดยน�ำทฤษฎีดอยตุงไปประยุกต์ใช้
2. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ
		 ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่นอกโครงการ ร่วมด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาและรณรงค์
		 ให้เห็นถึงคุณค่าของหญ้าแฝก และน�ำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และแหล่งผลิตพันธุ์หญ้าแฝกส�ำหรับผู้สนใจทั้งในและ
		 นอกประเทศในการน�ำหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน�้ำ
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เป้าหมาย
1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ปลูกป้องกันการเลื่อนไหลของหน้าดินและดักตะกอนดินไหลลงแหล่งน�้ำและ
		 ป้องกันดินเลื่อนไหลในพื้นที่ลาดชัน ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่โครงการที่ด�ำเนินงาน
		 ร่วมกิจกรรมกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ�ำนวน 900,000 ต้น / ปี
2. เพื่อสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝกส�ำหรับหน่วยงาน หรือราษฎรที่ต้องการน�ำหญ้าแฝกไปใช้แก้ปัญหาการ
		 พังทลายของหน้าดินและการเลื่อนไหลของดิน จ�ำนวน 2,100,000 ต้น / ปี

การด�ำเนินงานโครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก
การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
		 ปัจจุบันการขยายพันธุ์ที่ด�ำเนินงานในโครงการมี 2 แบบ คือ
1. การขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ คือ การขุดต้นพันธุ์ที่มีอยู่ในแปลงปลูกที่ได้จากต้นเพาะเนื้อเยื่อหรือแปลง
ส�ำรองพันธุ์ น�ำมาแยกหน่อขยายช�ำลงแปลงหรือถุงเพาะ
2. การขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ คือ การคัดต้นพันธุเ์ ข้าแล็บเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เพือ่ ให้ได้ตน้ พันธุด์ ใี นจ�ำนวนที่
ต้องการ ปลอดโรคและระยะเวลาที่เหมาะสม

การขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
20

การขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
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โครงการรวบรวมและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก
โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก มีการรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกที่น่าสนใจตามแหล่งต่างๆ ทั้งในและนอก
ประเทศ เพื่อศึกษาลักษณะพันธุ์และการเจริญเติบโตและทดลองปลูกในพื้นที่โครงการ ปัจจุบันมีอยู่ 14 พันธุ์ ดังนี้
1. หญ้าแฝก พันธุ์ห้วยขาแข้ง
2. หญ้าแฝก พันธุ์สุราษฎร์ธานี
3. หญ้าแฝก พันธุ์แม่เตี๊ยะ
4. หญ้าแฝก พันธุ์ปางกว้าง
5. หญ้าแฝก พันธุ์เชียงใหม่
6. หญ้าแฝก พันธุ์ดอยตุง
7. หญ้าแฝก พันธุ์ญี่ปุ่น
8. หญ้าแฝก พันธุ์อินเดีย
9. หญ้าแฝก พันธุ์อินโดนีเซีย
10. หญ้าแฝก พันธุ์ศรีลังกา
11. หญ้าแฝก พันธุ์ใหม่ห้วยหวาย
12. หญ้าแฝก พันธุ์มอญโต้
13. หญ้าแฝก พันธุ์พระราชทาน
14. หญ้าแฝก พันธุ์แม่แฮ
		 ปัจจุบัน พันธุ์หลักที่ทางโครงการมีการขยายพันธุ์เพื่อใช้งานและแจกจ่ายสนับสนุนส�ำหรับหน่วยงานต่างๆ
และราษฎรทั่วไป มี 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ห้วยขาแข้ง พันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ
- พันธุห์ ว้ ยขาแข้ง เป็นพันธุห์ ลักทีใ่ ช้ในการแจกจ่ายสนับสนุน เนือ่ งจากเป็นพันธุท์ ที่ างโครงการได้มกี ารศึกษา
		 พันธุ์แล้วว่าเป็นต้นพันธุ์ดีท่ีเจริญเติบโตเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรงหยั่งลึก ยึดอนุภาคดินดี เจริญเติบโตดี
		 ภายใต้การดูแลรักษาในระดับต�ำ่ มีใบแข็งแรงสมบูรณ์ใช้ประโยชน์ได้และสามารถทนต่อสภาพร่มเงาได้ดกี ว่าพันธุอ์ นื่
- พันธุส์ รุ าษฎร์ธานีและพันธุแ์ ม่เตีย๊ ะ เป็นพันธุท์ ปี่ ลูกเพือ่ เก็บส่วนรากของหญ้าแฝกเพือ่ สนับสนุนรากหญ้าแฝก
		 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม
		 ราชูปถัมภ์ ส่วนต้นพันธุย์ งั ใช้เพือ่ แจกจ่ายสนับสนุนด้วย ซึง่ เริม่ ขยายพันธุเ์ พือ่ ใช้งานในปี 2563 จนถึงปัจจุบนั
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ผลการด�ำเนินงานสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝกปี พ.ศ. 2540 - 2564
ลํา ดับ ปี งบประมาณ
(พ.ศ.)
ที

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2540
2541
2542 *
2543 *
2544 *
2545 *
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564

รวม

ผลการดําเนินงานสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้ าแฝกปี พ.ศ. 2540 - 2564
(จํา นวนต้น)
ปลู กหญ้ าแฝกป้ องกันดิน ปลู กหญ้ าแฝกเป็ นขันบันได
สนับสนุนหญ้ าแฝกให้
เลื อนไหลพืนทีล าดชัน ใน ในหมู่บ้านและพืนทีสูง เพือ
หน่วยงานต่างๆ และ
ราษฎรทัวไปทีต้องการ
พืนทีโครงการปลู กชานํามัน ป้ องกันการเลื อนไหลของ
โครงการปลู กป่ าสร้ างคนฯ หน้าดินและดักตะกอนดิน
หญ้ าแฝกเพือนําไปใช้
และโครงการของมูล นิธชิ ัย ไหลลงแหล่ งเก็บนําในพืนที
ประโยชน์
พัฒนาทัวประเทศ
โครงการพัฒนาดอยตุง

รวม

5,825,000
4,700,000
3,451,000
2,100,000
1,770,000
4,060,000
4,060,000
3,350,000
1,770,000
3,480,000
1,455,000
530,000
1,464,000
175,000

19,756,002
12,046,006
3,000,000
3,260,000
2,250,000
2,000,000
1,145,150
2,106,600
2,472,250
1,300,500
1,122,000
294,400
70,500
350,000
482,000
613,500
292,000
208,000
184,000
219,000
698,550
1,600,600
671,000
121,000
344,200

2,380,715
5,196,627
2,300,000
600,000
300,000
200,000
1,141,200
2,314,950
1,682,240
1,226,700
1,049,500
491,000
846,000
450,000
607,400
1,367,000
482,620
795,500
234,000
1,408,400
592,500
1,848,910
1,842,200
1,455,700
1,726,900

22,136,717
17,242,633
5,300,000
3,860,000
2,550,000
2,200,000
2,286,350
4,421,550
4,154,490
2,527,200
2,171,500
6,610,400
5,616,500
4,251,000
3,189,400
3,750,500
4,834,620
5,063,500
3,768,000
3,397,400
4,771,050
4,904,510
3,043,200
3,040,700
2,246,100

38,190,000

56,607,258

32,540,062

127,337,320

หมายเหตุ : * เป็นข้อมูลจากแผนประมาณการประจ�ำปี เนื่องจากไม่มีข้อมูล
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แปลงรวมพันธุ์โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

24

ต้นพันธุ์หญ้าแฝกในถุงเพาะและในแปลงเตรียมพร้อมแจกจ่ายสนับสนุน
ภาพตัวอย่างจากหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้าน ที่ขอรับการสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
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การปลูกหญ้าแฝกก�ำกับแปลง ช่วงระยะห่างระหว่างแถวสามารถปลูกพืชผักได้ดี หญ้าแฝกนอกจากจะช่วย
ป้องกันการพังทลายของดิน ยังช่วยกักเก็บสารอาหารของพืชและความชื้นของดิน ท�ำให้พืชผักในสวนงอกงามดี

การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ สระน�้ำ บ่อปลา อ่างเก็บน�้ำเพื่อกรองตะกอนดินและป้องกันการพังทลายของดิน

การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ อาคาร แนวขอบถนน
เพื่อป้องกันการพังทลายและการเลื่อนไหล และ
ดักตะกอนดินไหลลงทางระบายน�้ำ

26

ความเคลื่อนไหว
การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 1/2565
เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 5 เมษายน 2565
เวลา 14.00 น. นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
โครงการพั ฒ นาและรณรงค์ ก ารใช้ ห ญ้ า แฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี
นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการ
พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (กปร.) และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน กปร.
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจ� ำ นวน 35 หน่ ว ยงาน เข้ า ร่ ว ม
การประชุมฯ ณ ห้องประชุม 201 อาคารส�ำนักงาน
โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด� ำ ริ
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การประชุม
ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ รั บ ทราบถึ ง ผลการ
ด� ำ เนิ น งานตามกรอบแผนแม่ บ ทการพั ฒ นา
และรณรงค์ ก ารใช้ ห ญ้ า แฝกอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2565)
จ� ำ นวน 5 ด้ า น รวมทั้ ง การจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ท
การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566 - 2570)
พร้อมกันนี้ ทีป่ ระชุมยังได้พจิ ารณาถึงการปรับปรุง
ค� ำ สั่ ง คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงาน
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ เรือ่ ง แต่งตัง้
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ และการเตรียมการจัดประชุมหญ้าแฝก
นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) อีกด้วย
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