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จากใจ บรรณาธิการ
ส�ำหรับจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับที่ 60 นี้ กองบรรณาธิการขอน�ำบทความที่เรียกได้ว่าแปลกใหม่และแหวกแนว
ส�ำหรับวงการงานวิชาการหญ้าแฝกเลยทีเดียว โดยมีการเชือ่ มโยงการใช้หญ้าแฝกกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals: SDGs) มาน�ำเสนอ ได้แก่ บทความเรื่อง
หญ้าแฝก: นวัตกรรมสังคมทางเลือกทีข่ บั เคลือ่ นวิกฤต SDGs สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดย คณะอาจารย์และนักวิชาการ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ ได้วเิ คราะห์วา 
่ การส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกหญ้าถือเป็นนวัตกรรมสังคมทีเ่ ป็นอีกทางเลือก
ที่สามารถน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้หลายประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป้าหมายที่ 2: ยุตคิ วามหิวโหย บรรลุความมัน่ คงทางอาหารและยกระดับโภชนาการส�ำหรับทุกคนในทุกวัย และเป้าหมายที่
15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งนี้ บทความอื่นในจุลสารฯ มิได้เชื่อมโยงการใช้หญ้าแฝกกับ SDGs แต่กองบรรณาธิการขออนุญาตเชื่อมโยง
ให้ชาวหญ้าแฝกเห็นภาพความเป็นสากลของการใช้หญ้าแฝกในการแก้ปัญหาในระดับนานาชาติ ดังนี้
บทความเรื่อง หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ “สร้างดิน ดูแลน�้ำ สร้างชีวิตใหม่ และสร้างสังคม” โดยศูนย์ศึกษา
การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งบอกเล่าถึงเมื่อครั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาฯ เข้าไป
ให้ความรูเ้ รือ่ งหญ้าแฝกกับจ่าเอกเขียน สร้อยสม จนลุงเขียนมีความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และกลายเป็น “ครูตน้ แบบด้านหญ้าแฝก”
อันดับต้นๆ ของประเทศ จะเห็นได้ว่า  หญ้าแฝกช่วยลุงเขียนให้บรรลุเป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน และเป้าหมายที่
13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
บทความเรือ่ ง หญ้าแฝกเพือ่ การโอบอุม้ ดินและหล่อเลีย้ งชีวติ ด้วยสองมือของสตรีทกี่ ลุม่ แฝกหลวง โดยเจ้าหน้าที่
ของส�ำนักงาน กปร. ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหญ้าแฝกช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงและเป้าหมายที่ 11: ท�ำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
บทความเรือ่ ง การปลูกและขยายพันธุห์ ญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฎร์ธานีและพันธุแ์ ม่เตีย๊ ะ เพือ่ สนับสนุนโครงการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยทีมงาน
หญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ซึ่งการที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ให้การ
สนับสนุนรากหญ้าแฝกแก่มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ เพื่อผลิตน�้ำยาบ้วนปากเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีนั้น ถือได้ว่าหญ้าแฝก
สามารถน�ำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�ำหรับทุกคน
ในทุกวัย
นี่นับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกมาโดยตลอด ดังนั้น กองบรรณาธิการจึงตั้งหัวข้อหลัก
ของจุลสารฯ ฉบับที่ 60 นี้ว่า “หญ้าแฝก: ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
กองบรรณาธิการขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมส่งบทความลงในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ฉบับนี้ โดยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าข้อมูลที่บรรจุภายในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกๆ ท่าน ให้ผู้อ่านได้แรงบันดาลใจในการด�ำเนินงานสนอง
พระราชด�ำริด้านหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภาคภูมิใจต่อไป
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

หญ้าแฝก: นวัตกรรมสังคมทางเลือกที่ขับเคลื่อนวิกฤต SDGs สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดย อุ่นเรือน เล็กน้อย  อรรณพ เยื้องไธสง  และ สุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ “สร้างดิน ดูแลน�้ำ สร้างชีวิตใหม่ และสร้างสังคม”

โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี

แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน
หญ้าแฝกเพื่อการโอบอุ้มดินและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยสองมือของสตรีที่กลุ่มแฝกหลวง

โดย จุฬามาศ เนรมิตสถิตวงศ์
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ

ความส�ำเร็จจากหญ้าแฝก

การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ เพื่อสนับสนุน
โครงการวิ จั ย และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพจากสารสกั ด หญ้ า แฝก มู ล นิ ธิ
ทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดย ทีมงานหญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
จังหวัดเชียงราย

ความเคลื่อนไหว
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
หญ้าแฝก: นวัตกรรมสังคมทางเลือกที่ขับเคลื่อนวิกฤต SDGs สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อุ่นเรือน เล็กน้อย อรรณพ เยื้องไธสง1 และสุเชษฐ์ ลิขิตเลอสรวง2
1
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคและธรณีสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“

“

เกริ่นน�ำ :

The world has enough for everyone’s need,
but not enough for everyone’s greed.

(มหาตมะ คานธี, ค.ศ.1869-1948)

จากวาทะข้างต้นของมหาตมะ คานธี ได้ชี้ให้เห็นนัยยะของความไม่รู้จักพอของคน และสะกิดให้เราต้องปรับวิธีคิด
บางอย่างในการอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่างเอื้ออารีให้มากขึ้น หากวิเคราะห์วาทะนี้ผ่านแว่นทฤษฎีการพัฒนา  ย่อมเห็นได้ว่า
คานธีได้ส่งสัญญาณถึงทิศทางการพัฒนาที่ควรจะเป็น ก่อนยุคสมัยของการพัฒนาที่จะเริ่มต้นขึ้นอย่างจริงจังหลังปี ค.ศ. 1949
ที่เร่งรุดเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และต่อมาได้กลายเป็นเป้าหมายส�ำคัญของการพัฒนาแห่งยุคสมัยขณะนั้น  
บนเส้นทางการพัฒนาที่มีเป้าหมายทางเศรษฐกิจเป็นตัวน�ำ ฉากหน้าของผลการพัฒนาได้ปรากฏซึ่งสถานการณ์
ความเสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และมีปญ
ั หาการกดขี่ ขูดรีดคนจน เอารัดเอาเปรียบ ทีอ่ าจเรียกรวมๆ
ว่า ความไม่เป็นธรรมและความเหลือ่ มล�ำ้ อันเป็นฉากหลังเบือ้ งลึกของผลการพัฒนาทีเ่ กิดขึน้ ไปพร้อมกันภายใต้วธิ คี ดิ ทีเ่ น้นเอา
ทรัพยากรธรรมชาติและคนมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Capitalization of the resource) และ
ยังคงมีอิทธิพลต่อแนวคิดการพัฒนาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ในชื่อเสรีนิยมใหม่ (Neoliberalism) ภายหลังการผงาดขึ้นตั้งแต่
ในช่วงปี ค.ศ. 1980  จากระเบียบโลกข้างต้นส่งผลให้กระบวนทัศน์การพัฒนาของประเทศไทยเองได้เดินตามค่านิยมโลกด้วย
โดยเฉพาะแนวคิดเรือ่ งการค้าเสรีประชาธิปไตย ทีพ่ ลิกโฉมภาคเกษตรกรรมดัง้ เดิมเข้าสูเ่ กษตรอุตสาหกรรมทีใ่ ช้สารเคมีเข้มข้น
ซึ่งท้ายที่สุดแล้วได้ส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท�ำกินในระยะยาวและมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ ดังผลที่ปรากฏ
ให้เห็นแล้วในปัจจุบันนี้ ที่ท้าทายต่อแนวคิดการพัฒนาว่า ได้น�ำไปสู่ความยั่งยืนได้จริงหรือไม่
จากปัญหาความเสื่อมโทรมของพื้นที่เกษตรกรรม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ทรงน�ำหญ้าแฝกเข้าสูว่ ถิ กี ารอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ เพือ่ ให้เกษตรกรมีตน้ ทุนการผลิตทีด่ ี เพราะทรงเห็นว่า หญ้าแฝกนัน้
มีความเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวิถีเกษตรกรรมของประเทศ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีอย่างง่าย ราคาถูก เหมาะกับ
เกษตรกร (ส�ำนักงาน กปร., 2560) เรียกได้ว่า เป็นการปรับกระบวนทัศน์ต่อการท�ำเกษตรและอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในแบบที่มองเห็นความยั่งยืนมากขึ้น
ทิศทางการพัฒนาต่อจากนีจ้ ะเป็นอย่างไร เมือ่ ประชาคมโลกได้กำ� หนดเป้าหมายแห่งการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนทีร่ จู้ กั กันในนาม
SDGs (Sustainable Development Goals) ที่เชื้อเชิญให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมมือท�ำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น ภายใต้
ความสัมพันธ์แบบใหม่ของผูค้ นกับ (ทรัพยากร) โลก ส�ำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศเกษตรกรรม ถูกจัดอยูใ่ นกลุม่ ประเทศ
รายได้ปานกลางระดับสูง (Upper middle income) ตามหมุดหมายของถนนแห่งการพัฒนาทีเ่ อาเศรษฐกิจเป็นตัวตัง้ ในฐานะ
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ของการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกที่ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบต่อโลกใบนี้ ค�ำถามส�ำคัญจึงอยู่ที่ เราจะมีเครื่องมือ
อะไรบ้างที่สนับสนุนให้เราได้ร่วมมือกับประชาคมโลก ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ตามเงื่อนเวลา
ภายในปี ค.ศ. 2030 ภายใต้บริบททางสังคมและวิถีการผลิตในแบบฉบับของประเทศไทย
บทความนี้จึงเป็นการทบทวน ชี้ชวนและคลี่ภาพให้เห็นว่า การใช้หญ้าแฝก และการฝ่าวิกฤต SDGs มีความเชื่อมโยงกัน
หรือไม่ และอย่างไร ผ่านผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องของคณะผูเ้ ขียนเอง เพือ่ เสนอให้ “การใช้หญ้าแฝก” เป็นอีกกลไกทางเลือกหนึง่
ของสังคมไทยในการขับเคลื่อน SDGs ร่วมกับประชาคมโลก ภายใต้บริบทของสังคมไทย
1. SDGs ในบริบทของสังคมไทย: สถานการณ์ แนวโน้ม และวิกฤต
เป้าหมายของวาระการพัฒนาในช่วง ค.ศ. 2015 - 2030 หรือที่เรียกว่า SDGs (Sustainable Development Goals)
นั้นได้ถูกก�ำหนดให้เป็นหมุดหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งนับว่าเป็นก้าวต่อของเส้นทางของการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ต่อยอด
มาจากความส�ำเร็จในครั้งการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) หรือที่เรา
รู้จักกันในนาม MDGs ซึ่งได้สิ้นสุดลงไปแล้วในปี ค.ศ. 2015  ในครั้งนั้น MDGs มีเป้าหมายเพียง 8 ข้อ แต่ทว่า SDGs ในครั้งนี้
ได้ขยับเพิ่มเป้าหมายมากขึ้น รวมทั้งสิ้นเป็น 17 ข้อ โดยแก่นสาระของ SDGs นี้ ได้ชี้ทิศทางการพัฒนาที่ต้องให้ความส�ำคัญ
อย่างรอบด้านใน 5 มิติอย่างเป็นองค์รวม ทั้งมิติสังคม (People) มิติเศรษฐกิจ (Prosperity) มิติสิ่งแวดล้อม (Planet)
มิติสันติภาพและสถาบัน (Peace) และมิติทางหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง
(UN, 2022)

ภาพที่ 2  MDGs (2000 - 2015) และ SDGs (2015 - 2030) [ที่มา: MDGMONITOR (2015) และ UN (2015)]

อย่างไรก็ดจี ากรายงานการขับเคลือ่ น SDGs ของประเทศไทยระหว่างปี ค.ศ. 2019 - 2022 สะท้อนว่ามีเป้าหมายหลายตัว
ที่เราท�ำได้ดีขึ้น เช่น SDG4 (การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ) SDG6 (น�้ำสะอาดและสุขาภิบาล) SDG9 (โครงสร้างพื้นฐาน
อุตสาหกรรมและนวัตกรรม) และ SDG12 (การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) ที่ส�ำคัญมีบางเป้าหมายที่สะท้อนถึงคะแนน
ความยั่งยืนบรรลุแล้ว (สีเขียว) มาต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 ปี ได้แก่  SDG1  (การขจัดความยากจน) แต่กระนั้นใน SDG2 (การขจัด
ความหิวโหย) SDG3 (สุขภาพและสุขภาวะที่ดี) SDG14 (ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง) SDG15 (ระบบนิเวศบนผืนดิน)
SDG16 (สันติภาพ ความยุตธิ รรมและสถาบันทีเ่ ข้มแข็ง) ล้วนเป็นเป้าหมายในขัน้ วิกฤตและเป็นความท้าทายส�ำคัญของประเทศ
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ภาพที่ 3 แนวโน้มและสถานการณ์ SDGs ของประเทศไทยระหว่างปี 2020 - 2022
[ที่มา: ปรับปรุงจากศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (2564 ; 2565)]

ทั้งนี้เมื่อพิจารณาลึกลงในเป้าหมายที่ยังเป็นความท้าทายส�ำคัญ พบว่าใน SDG2 (การขจัดความหิวโหย) มีตัวชี้วัดที่อยู่
ในขั้นวิกฤต คือ การจัดการไนโตรเจนอย่างยั่งยืน และการส่งออกยาฆ่าแมลงที่เป็นอันตราย ในขณะที่ SDG3 (สุขภาพและ
สุขภาวะที่ดี) มีความท้าทายในเรื่องวัณโรคและอัตราการเสียชีวิตจากอันตรายบนท้องถนน ส่วน SDG4  (ระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝั่ง) มีความท้าทายเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพในท้องทะเลและดัชนีสุขภาพมหาสมุทร เช่นเดียวกับ SDG15
(ระบบนิเวศบนผืนดิน) ที่มีความท้าทายในเรื่องพื้นที่แหล่งน�้ำจืดที่ได้รับการคุ้มครอง และดัชนีบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม และ
สุดท้ายใน SDG16 (สันติภาพ ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง) มีความท้าทายในเรื่องอัตราฆาตกรรม และดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption) (ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน, 2565)
จากแนวโน้มสถานการณ์บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนข้างต้นเห็นได้ว่า มีเรื่องการขจัดความยากจนเท่านั้นที่เราท�ำได้ดี
แต่ยังมีเป้าหมายท้าทายอีกหลายประการ ที่ท�ำให้เราต้องหวนคิดถึงวิธีการ เครื่องมือและกลไกแบบใหม่ๆ ที่จะมาช่วยเร่งก�ำลัง
ให้สังคมไทยฝ่าวิกฤตนี้ออกไป
2. หญ้าแฝก: นวัตกรรมสังคมในบริบทประเทศไทย
เป็นที่ทราบกันดีในสังคมไทยว่าการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำเกิดขึ้นมานานนับกว่า  30 ปี จากราว
ปี พ.ศ. 2535 การขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกในประเทศไทยนั้น มีแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริเป็นกลไกขับเคลื่อนการด�ำเนินงานมาตั้งแต่แผนฉบับที่ 1 และต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ อันเป็นช่วงสิ้นสุด
การด�ำเนินงานในแผนฉบับที่ 6 และอยู่ระหว่างพิจารณาจัดท�ำแผนฉบับที่ 7
ส�ำหรับภาคีขับเคลื่อนการใช้หญ้าแฝกภายใต้แผนแม่บท มีส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.) เป็นหน่วยงานประสานในระดับนโยบาย ร่วมกับคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ในการก�ำหนดเข็มมุ่งหรือทิศทางการด�ำเนินงานในแต่ละระยะ พร้อมไปกับการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานไปพร้อมกัน
ในส่วนของภาคีขบั เคลือ่ นการด�ำเนินงานในระดับปฏิบตั มิ กี รมพัฒนาทีด่ นิ เป็นแกนกลาง ทีส่ ง่ ผ่านการขับเคลือ่ นไปยังระดับพืน้ ที่
ผ่านกลไกหมอดิน ทีม่ อี ยูท่ วั่ ทุกหมูบ่ า้ นของประเทศไทย รวมถึงยังมีอกี หลายหน่วยงานทีเ่ ข้ามาร่วมด�ำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งส่วนงานราชการ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา นับรวมกันไม่น้อยกว่า 34 องค์กร เช่น ส�ำนักอนุรักษ์
และจัดการต้นน�ำ้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กรมป่าไม้ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา  บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตลอดจนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
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อย่างไรก็ดี เข็มมุ่งของการใช้หญ้าแฝกนั้น มีทิศทางที่สอดคล้องไปกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงทั้งจากบริบทภายในและ
ภายนอกประเทศทีเ่ ข้ามากระทบ โดยในช่วงแผนฉบับที่ 1 - 4 (พ.ศ. 2535 - 2554) นัน้ การใช้หญ้าแฝกมีเข็มมุง่ ไปทีก่ ารอนุรกั ษ์
ดินและน�ำ้ เป็นส�ำคัญ จากปัญหาดิน (พืน้ ทีเ่ กษตร) ขาดความอุดมสมบูรณ์อย่างรุนแรงจากการท�ำเกษตรเข้มข้นมาอย่างต่อเนือ่ ง
ยาวนาน ถัดมาในห้วงของแผนฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นระยะที่มีความเคลื่อนไหวเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและภัยพิบตั อิ ย่างกว้างขวางทัง้ ในระดับประชาคมโลกและจากฝ่ายอนุรกั ษ์ภายในประเทศ ท�ำให้ในห้วงเวลานี้
ทิศทางของการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกจึงขยายกว้างออกไปสู่เรื่องการป้องกันพิบัติภัยทางธรรมชาติ โดยเฉพาะการลดทอน
ความเสีย่ งภัยจากดินโคลนถล่มทีน่ ำ� มาซึง่ ความเสียหายต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน นับเป็นการปรับเปลีย่ นภูมทิ ศั น์ของ
การรณรงค์การใช้หญ้าแฝกครั้งส�ำคัญ ซึ่งทิศทางเช่นนี้ได้ด�ำเนินต่อเนื่องมาจนถึงระยะขับเคลื่อนของแผนฉบับที่ 6 ด้วย
(คณะท�ำงานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก, 2536; คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ การวางแผนและ
ติดตามผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก, 2540; ส�ำนักงาน กปร., 2545; 2549; 2554; 2559)
ปัจจุบันในห้วงปี พ.ศ. 2565 นี้ แผนฉบับที่ 6 ยังคงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน โดยเป้าหมายในแผน
ฉบับนี้ ได้กำ� หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ ในพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาการชะล้างพังทลายทัง้ ในและนอกพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม
รวมทั้งสิ้นปีละ 650,000 ไร่ รวมถึงพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกปีละ 65,000 ไร่ ทั้งในพื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อม (ดังภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 เป้าหมายการด�ำเนินงานของแผนแม่บทฉบับที่ 6
[ที่มา:  ปรับปรุงจากส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (2559)]

จากเป้าหมายข้างต้นท�ำให้การชะล้างพังทะลายของดินลดลง อันเป็นผลผลิต (Output) ขัน้ ต้นทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงจากแผน
และยังเชื่อมโยงให้เกิดผลกระทบระยะยาว (Impact) ในการป้องกันการไหลของตะกอนลงสู่ล�ำน�้ำ ซึ่งสอดคล้องกับการให้
ความคุ้มครองแหล่งน�้ำจืดตามตัวชี้วัดใน SDG15 (ระบบนิเวศบนผืนดิน) ที่ยังอยู่ในขั้นวิกฤต ในท�ำนองเดียวกันกับผลผลิตที่
เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่เน้นฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้มีคุณภาพดีขึ้น ที่เชื่อมโยงให้เกิด Impact ในแง่ที่ช่วยให้เกษตรกรลด
การใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก ที่สอดคล้องไปกับตัวชี้วัดใน SDG2 (การขจัดความหิวโหย) ที่ยังเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดียวกัน
ในแง่นี้สะท้อนว่าการใช้หญ้าแฝกได้สร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ส�ำคัญ (Social Change) ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย
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ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หญ้าแฝกทั้งในระดับ Output และ Impact สะท้อนว่า  การรณรงค์ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝก
ถือเป็นนวัตกรรมสังคม หรือนวัตกรรมเพือ่ สังคม (Social Innovation) ทีส่ ำ� คัญของประเทศไทย เนือ่ งจากมีองค์ประกอบครบถ้วน
ตามนิยามการเป็นนวัตกรรมสังคม ทั้งมีความเป็นสิ่งใหม่ส�ำหรับสังคมนั้น (ริเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2535) ตอบสนองความต้องการ
ทางสังคมได้ มีการน�ำไปใช้ผา่ นปฏิบตั กิ ารทางสังคม มีการระดมผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์เข้ามามีสว่ นร่วม จนน�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นความ
สัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของนวัตกรรมสังคมจากนักคิดคนส�ำคัญ ได้แก่ Howaldt & Schwarz
(2010), Howaldt & Kopp (2012) และ Tepsie (2014) โดยฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของ Mulgan (2007) ที่ชี้ว่าผลประโยชน์
ทีเ่ กิดขึน้ จากนวัตกรรมสังคมต้องไม่เน้นไปเพือ่ ธุรกิจ แต่ตอ้ งเป็นผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ แก่สงั คมโดยรวมนัน้ ซึง่ สอดคล้องตรงกัน
กับทิศทางการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกของไทยที่มีผลประโยชน์ตกอยู่กับสังคมโดยรวมของประเทศเป็นหลัก
3. บทเรียนเชิงประจักษ์ส�ำคัญของการใช้หญ้าแฝกในตัวชี้วัดวิกฤต SDG2 และ SDG15
เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานย้อนหลังตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดที่เราถูกจัดให้อยู่ในขั้นวิกฤต ทั้ง SDG2
(การขจัดความหิวโหย) ในเรื่องการจัดการไนโตรเจนอย่างยั่งยืนนั้น มีความเชื่อมโยงกับการใช้ปุ๋ยเคมีโดยตรง และ SDG15
(ระบบนิเวศบนผืนดิน)  ในเรื่องพื้นที่แหล่งน�้ำจืดที่ได้รับการคุ้มครองนั้น มีความเชื่อมโยงกับ Impact และ Output ที่เกิดขึ้น
จากการใช้หญ้าแฝกโดยตรง ซึง่ นับว่าเป็นโอกาสส�ำคัญในการคลีใ่ ห้เห็นรูปธรรมถึงผลทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการใช้หญ้าแฝกจากปฏิบตั กิ าร
ของชุมชนในพื้นที่จริง
ต่อจากนี้จึงเป็นการน�ำเสนอบทเรียนผลการด�ำเนินงานจากการใช้หญ้าแฝกในการฝ่าวิกฤต SDG ที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่
กรณีแรกเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นผลของการใช้หญ้าแฝกในการท�ำเกษตร ที่ช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีโดยตรง ส่วนกรณีที่ 2 เป็น
ตัวอย่างของการใช้หญ้าแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพังในคลองพระปรง ที่ช่วยลดการหล่นไหลของตะกอนลงส่งสู่ล�ำน�้ำ  ซึ่งทั้ง 2 กรณี
ศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของผลการวิจัยในโครงการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกัน
ดินถล่ม ที่สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และโครงการวิจัยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภัยดินถล่ม:
วิธีการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ที่สนับสนุนโดยคลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรณีที่ 1 หญ้าแฝกกับการลดการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร
ร้ อ ยตรี สุ ร ชั ย บุ ญ คง ประธานเครื อ ข่ า ยคนรั ก ษ์ แ ฝกและนายกสมาคมเครื อ ข่ า ย
คนรักษ์แฝกประเทศไทย ได้ปลูกหญ้าแฝกร่วมในแปลงเกษตรมาอย่างยาวนาน จนกลาย
มาเป็นขนบปฏิบตั ขิ องการท�ำเกษตรในแบบฉบับของตัวเอง ซึง่ ก็มลี กั ษณะไปในท�ำนองเดียวกัน
กับสมาชิกคนรักษ์แฝกอืน่ ๆ ด้วยเช่นกัน พีส่ รุ ชัย ได้เผยถึงปริมาณผลผลิตข้าวและพืชเกษตรอืน่ ๆ
ในแปลงทีไ่ ด้มากขึน้ ภายหลังจากการใช้หญ้าแฝกเบิกน�ำในพืน้ ทีท่ ำ� กินมาอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ในช่วงเริ่มต้นของการรู้จักการใช้หญ้าแฝกและผันตัวมาเป็นเกษตรกร สาเหตุ
ที่ได้ผลผลิตมากขึ้นเช่นนี้เป็นเพราะหญ้าแฝกช่วยฟื้นฟูบ�ำรุงดินให้กลับมา
มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น ท�ำให้ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่างมากและเลิกใช้
ไปในที่ สุ ด ส่ ง ผลให้ ต ้ น ทุ น ท� ำ กิ น ลดลง มี ร ายรั บ กลั บ มามากขึ้ น
มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น
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ภาพที่ 5 บทเรียนของการใช้หญ้าแฝกฝ่าวิกฤตตัวแปร SDG2 [ที่มา: คณะผู้วิจัย]

นอกเหนือจากกรณีของร้อยตรีสุรชัยแล้ว ยังมีกรณีของจ่าเอกเขียน สร้อยสม อดีตประธานคนรักษ์แฝก และลุงส�ำรอง
แตงพลับ สองเกษตรกรพืน้ ทีช่ ะอ�ำ เพชรบุรี และชุมชนห้วยเขย่ง กาญจนบุรี ทีใ่ ช้หญ้าแฝกในการพลิกฟืน้ พืน้ ทีท่ ำ� กินของตนเอง
จนท�ำให้สามารถกลับมาเพาะปลูกได้ (อุ่นเรือน เล็กน้อย, 2560; ผการัตน์ ศิริโภค, 2561; อุ่นเรือน เล็กน้อย และ อรรณพ
เยื้องไธสง, 2564) ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับงานศึกษาของ Abate & Simane (2014), Truong (2015) และ Suarau &
Oreva (2017) ที่ชี้ไว้อย่างชัดเจนว่า หญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการฟื้นฟูคุณภาพของดิน ลดการสูญเสียธาตุอาหารดิน
กรณีที่ 2 หญ้าแฝกกับการคุ้มครองแหล่งพื้นที่น�้ำจืด
ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันดินถล่ม มีพื้นที่ด�ำเนินการ 2 แห่ง ที่มีผล
การด�ำเนินงานเชื่อมโยงโดยตรงกับการคุ้มครองแหล่งพื้นที่น�้ำจืด ซึ่งได้แก่ พื้นที่ด�ำเนินการริมตลิ่งคลองพระปรง ต�ำบลย่านรี
ปราจีนบุรี และพื้นที่ป่าต้นน�้ำในอุทยานน�้ำตกสี่ขีด ต�ำบลท่าอุแท สุราษฎร์ธานี ทั้ง 2 พื้นที่ได้น�ำเอาหญ้าแฝกมาใช้ร่วมกับ
ความรูพ้ นื้ บ้านและพันธุไ์ ม้ทอ้ งถิน่ ในการลดการพังทลายของดินลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ส�ำคัญทีผ่ กู โยงไปกับวิถแี ละการด�ำรงอยูข่ องชุมชน
ทั้งยังเป็นการป้องกันปัญหาล�ำน�้ำตื้นเขินจนเป็นสาเหตุของการเกิดน�้ำท่วมในฤดูน�้ำหลาก (Leknoi & Likitlersuang, 2020;
Ongpaporn et al., 2022)

ภาพที่ 6 บทเรียนการใช้หญ้าแฝกคุ้มครองพื้นที่แหล่งน�้ำจืดฝ่าวิกฤต SDG15
ปราจีนบุรี (ซ้าย) และสุราษฎร์ธานี (ขวา) [ที่มา: คณะผู้วิจัย]
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ผลเชิงประจักษ์จากปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนข้างต้น มีความสอดคล้องไปกับผลการศึกษาของชาคริยา อมาตยกุล
และคณะ (2559), พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ (2560), กลุ่มแผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงาน กปร. (2560) และ
พิณทิพย์ ฐิตโิ รจนะวัฒน์ (2561), ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรนิ ทร์, (2561), ศักดิศ์ รี
สืบสิงห์ (2565) ที่อภิปรายไว้ตรงกันว่า  หญ้าแฝกช่วยคุ้มครองคุณภาพน�้ำ โดยการดูดซับไนโตรเจน ฟอสเฟตที่จะไหลลงสู่
แหล่งน�้ำ และช่วยยึดเกาะเม็ดดินให้อยู่กับที่เพื่อไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่แหล่งต้นน�้ำและพื้นที่ล�ำน�้ำ
บทสรุปและทิ้งท้าย
จากบทเรียนทีน่ ำ� เสนอข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการใช้หญ้าแฝกเป็นอีกนวัตกรรมสังคมทางเลือกหนึง่ ในการพลิกโฉมเงือ่ นไข
ที่ยังเป็นวิกฤต ใน SDG2 และ SDG15 ได้ นอกเหนือจากวิกฤตของตัวแปรบางประการใน SDG2 และ SDG15 แล้ว ยังพบว่า 
ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้หญ้าแฝกทั้งในระดับ Output และ Impact ยังมีความเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนในด้านอื่น
ทั้งระดับภาพรวมและตัวแปรย่อยในเป้าหมายของ SDG1, SDG2, SDG6, SDG11, SDG13 และ SDG15

ดังนั้นความท้าทายส�ำคัญในการขับเคลื่อนกลไกหญ้าแฝกในฐานะนวัตกรรมเพื่อสังคม ให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ
เดินหน้าสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมาย SDGs ภายในปี ค.ศ. 2030 จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของสังคม ในการร่วมกัน
ผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
กิตติกรรมประกาศ
เนื้อหาในบทความฉบับนี้ เป็นบทสังเคราะห์จากผลการวิจัย 3 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการถอดบทเรียน
การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันดินถล่ม ที่สนับสนุนโดยบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
(2) โครงการวิจัยผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภัยดินถล่ม: วิธีการแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ที่สนับสนุนโดย
คลัสเตอร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2560, 2562 and 2563) และ (3)
โครงการวิจัย “นวัตกรรมสังคม: การใช้หญ้าแฝกเพื่อลดความเสี่ยงภัยดินถล่มเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ชนพื้นเมือง
กรณีศึกษาชาติพันธุ์ลัวะ จังหวัดน่าน” ที่ได้รับทุนจัดสรรเพื่อการวิจัยจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม
(ววน.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (cu_FRB6S_dis (33)_220_52_01)        

10

เอกสารอ้างอิง
Abate, H. and Simane, B. (2014). Multiple Benefits of the Vetiver System and ITS Environmental Application
in Ethiopia. Retrieved from: https://vetiver.org/ETH%20VET.pdf
Howaldt, J. and Kopp, R., (2012) Shaping social innovation by social research. In: Challenge Social
Innovation. Springer, Berlin Heidelberg.
Howaldt, J. and Schwarz. M., (2010).  Social Innovation: Concept, Research Fields and International Trends.
Dortmund: International Monitoring
[Online].Available:http://www.sfs.tudortmund.de/cms/Mediepool/small_publications/Doc_1289_IMO_
Trendstudie_Howaldt_Schwarz_englische_Version.pdf
Leknoi, U. and Likitlersuang, S. (2020). Good practice and lesson learned in promoting vetiver as solution for
slope stabilisation and erosion control in Thailand. Land Use Policy, 2020, 99,: 105008. Doi:
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105008
MDGMONITOR. (2015). Outline of the Millennium Development Goals notable challenges. สืบค้นจาก
https://www.mdgmonitor.org/outline-of-the-mdgs-notable-challenges/ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
Mulgan, G., Tucker, S., Ali, R. and Sanders, B. (2007). Social Innovation: What It Is, Why It Matters and How It
Can be Accelerated. [Online]. Available: https://i3w7d2w8.stackpathcdn.com/wpcontent/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-acceleratedMarch-2007.pdf?x35430
Ongpaporn, P., Jotisankasa A. and Likitlersuang, S. (2022). Geotechnical investigation and stability analysis of
bio-engineered slope at Surat Thani province in Southern Thailand. Bulletin of Engineering Geology
and the Environment, 81: 84 https://doi.org/10.1007/s10064-022-02591-5
Suarau, O. and Oreva, A. (2017). Vetiver Grass: A Tool for Sustainable Agriculture. Retrieved from:
https://cdn.intechopen.com/pdfs/55730.pdf
Tepsie (2014). Social Innovation Theory and Research: A Guide for Reearchers. Available at
https://iupe.files.wordpress.com/2015/11/tepsie-research_report_final_web.pdf. Accessed May 29,2021
Truong, P. (2015). The Long Term Effectiveness of Vetiver System In Highway Batter and Steep Slope
Stabilization. Bangkok: Office of the Royal Development Projects Board.
UN (2015). Sustainable Development Goals kick off with start of new year. สืบค้นจาก
https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-offwith-start-of-new-year/ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
UN (2022). Do you know all 17 SDGs. สืบค้นจาก https://sdgs.un.org/goals เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
กลุม่ แผนงาน กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ ส�ำนักงาน กปร. (2560). การติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาและรณรงค์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์. ภูมิวารินอนุรักษ์, 45 (เดือนพฤษภาคม). 24-30.
คณะท�ำงานวางแผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก. (2536). แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ. กรุงเทพฯ: เอกสารอัดส�ำเนา.
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ การวางแผนและติดตามผลการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก. (2540). แผนแม่บทระยะที่ 2

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565

11

(2540-2542) การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ. กรุงเทพฯ: เอกสารอัดส�ำเนา.
ชาคริยา อมาตยกุล, คณิตา ตังคณานุรักษ์ และนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์. (2559). การพัฒนาระบบบ�ำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน�้ำเทียมเพื่อ
ก�ำจัดทีเคเอ็น จากน�้ำเสียที่มีสารอินทรีย์ไนโตรเจนสูงโดยใช้ถ่านไม้ไผ่. วารสารสิ่งแวดล้อมศึกษา-สสศท, 7(14). 1-11.
ผการัตน์ ศิริโภค. (2561). “หญ้าแฝก” ...ก้าวแรกสู่ความพอเพียง. ภูมิวารินอนุรักษ์, 48(เดือนพฤษภาคม). 16-21.
พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์. (2560). หญ้าแฝกฟื้นฟูดินถล่ม. ภูมิวารินอนุรักษ์, 45(เดือนพฤษภาคม). 11-15.
พิณทิพย์ ฐิตโิ รจนะวัฒน์. (2561). ผลลัพธ์ของการส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกเพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ และน�ำ้ บนพืน้ ทีต่ น้ น�ำ้ โดยชุมชนมี
ส่วนร่วม. ภูมิวารินอนุรักษ์, 47(เดือนมกราคม). 4-10.
ศักดิ์ศรี สืบสิงห์. (2565). การศึกษาพฤติกรรมการใช้และการอนุรักษ์น�้ำของประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่บริเวณแม่น�้ำชี ในเขต
จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย, 12(41). 81-89.
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. (2564). SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development
Report และ SDG Index 2021. สืบค้นจาก  https://www.sdgmove.com/2021/06/14/sdg-updatessustainable-development-report-sdg-index-2021/ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน. (2565). SDG Updates | เปิดรายงาน Sustainable Development
Report 2022 และ SDG Index 2022. สืบค้นจาก  https://www.sdgmove.com/2022/06/02/sdg-updatessustainable-development-report-sdg-index-2022/ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
ศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ที่ 3 จังหวัดสุรินทร์. (2561). หญ้าแฝกกับการแก้ปัญหาดินถล่ม
(Landslide). ภูมิวารินอนุรักษ์, 47(เดือนมกราคม). 11-15.
ส่วนพัฒนาสิง่ แวดล้อม ฝ่ายกิจการเพือ่ สังคม บริษทั ปตท. (จ�ำกัด) มหาชน. (2559). สร้าง “ลวดลาย” จากเส้นใยแฝก. ภูมวิ าริน
อนุรักษ์, 42(เดือนมิถุนายน). 28-30.
ส�ำนักงาน กปร. (2545). แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ ฉบับทีส่ าม (พ.ศ. 25452549). กรุงเทพฯ: เอกสารอัดส�ำเนา.
ส�ำนักงาน กปร. (2549). แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่สี่ (พ.ศ. 25502554). กรุงเทพฯ: เอกสารอัดส�ำเนา.
ส�ำนักงาน กปร. (2554). แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 25652560). กรุงเทพฯ: เอกสารอัดส�ำเนา.
ส�ำนักงาน กปร. (2559). แผนแม่บทการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 25602564). กรุงเทพฯ: ลักกี้ สตาร์ มีเดีย จ�ำกัด.
อุ่นเรือน เล็กน้อย และอรรณพ เยื้องไธสง. (2564). บทเรียนการขับเคลื่อนชุมชนสู่การพึ่งตัวเองอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต�ำบลห้วยเขย่ง อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี. วารสารศรีนครินทรวิโรฒ
วิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 13(26). 189-200.
อุ่นเรือน เล็กน้อย. (2560). เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ วิถีสู่ความยั่งยืนจากค�ำสอนของพ่อ. วารสารสิ่งแวดล้อม, 21(2)2.
13-26.

12

ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
หญ้าแฝกพืช มหัศจรรย์ “สร้างดิน ดูแลน�้ำ สร้างชีวิตใหม่ และสร้างสังคม”
โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเพชรบุรี

“

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พระราชทานพระราชด�ำริเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ความว่า :

ให้ ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบ�ำรุงดินและฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งแก้ ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม
ด�ำเนินการขยายพันธุ์ ท�ำให้เกิดมีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย ที่ส�ำคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ
และเพื่อการรักษาดิน ให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน
ในการผลิตกล้าหญ้าแฝกและแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้พอเพียง
หญ้าแฝกนั้นเป็นพืชมหัศจรรย์ เนื่องจากช่วยในการปรับปรุง ฟื้นฟู สภาพดินให้ดีขึ้น หญ้าแฝกมีระบบรากเป็นรากฝอย
จะหยัง่ ลึกเป็นร่างแหแผ่กระจายซึง่ จะช่วยอุม้ น�ำ้ และป้องกันการทลายของหน้าดินได้ดี และยังช่วยให้นำ�้ ปราศจากสารปนเปือ้ น
โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี ดังนั้น หญ้าแฝกจึงมีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ดังในพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรในรูปแบบการใช้หญ้าแฝกของ จ่าเอกเขียน สร้อยสม ซึ้งเป็นผู้มีความรู้ในเรื่องของหญ้าแฝก
เป็นอย่างดี มีการน�ำหญ้าแฝกมาปลูกในพืน้ ทีห่ ลายรูปแบบ เพือ่ แก้ปญ
ั หาของสภาพดินซึง่ แต่กอ่ นนัน้ ไม่สามารถท�ำการเกษตรได้
รวมทั้งมีการปลูกหญ้าแฝกในรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน�้ำ นั่นคือการปลูกเพื่อปรับปรุงสภาพดินและการปลูกบริเวณ
ขอบบ่อ ร่องสวน เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินรวมทั้งเป็นการกรองน�้ำให้มีความสะอาด และยังเป็นอาหารของสัตว์น�้ำ
ได้อีกทางหนึ่ง
จ่าเอกเขียน สร้อยสม อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 999/22 บ้านบางไทรย้อย ถนนคลองชลประทาน ต�ำบลชะอ�ำ อ�ำเภอ
ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนการช่างเพชรบุรี มีภรรยาชื่อ นางทองปลิว
สร้อยสม มีบุตรสาว 2 คน มีพื้นที่ท�ำการเกษตรทั้งหมด 20 ไร่
ในช่ ว งปี 2509 - 2534 ได้ เ ข้ า รั บ ราชการทหารเรื อ ที่ ก องเรื อ ยุ ท ธการทหารเรื อ อ� ำ เภอสั ต หี บ
จังหวัดชลบุรี และได้ลาออกจากราชการในปี 2534 มาประกอบอาชีพค้าขายแต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ
จึงหันมาประกอบอาชีพท�ำการเกษตร แต่ก็ยังประสบปัญหาการปลูกพืช เนื่องจากสภาพดินแข็งและเป็นดาน
ใต้ดิน ได้พยายามแก้ปัญหาหลายวิธี  
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ในปี 2543 เจ้าหน้าที่งานขยายผลของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ได้เข้าไปให้ค�ำแนะน�ำและ
ส่ ง เสริ ม การประกอบอาชี พ จึ ง สมั ค รใจเข้ า เป็ น สมาชิ ก และ
ร่วมโครงการ ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ แนะน�ำให้
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้ว
ได้นอ้ มน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การท�ำเกษตรทฤษฎีใหม่
รวมทั้ ง การน� ำ หญ้ า แฝกมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง สภาพดิ น ซึ่ ง
เป็นปัญหาต่อการท�ำการเกษตร สร้างดินที่ตายแล้วให้ฟื้นคืน หรือ
ดิ น แร้ น แค้ น ให้ เ ป็ น ดิ น ที่ ส มบู ร ณ์ อั น เกิ ด จากระบบนิ เ วศของ
หญ้าแฝกทั้งใต้ดินและบนดิน
จ่าเอกเขียน สร้อยสม ได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก รวมทั้งเผยแพร่เกี่ยวกับ
การปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงบ�ำรุงดินให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ จนได้รับรางวัลเกี่ยวกับหญ้าแฝกจ�ำนวนมาก และ
ได้กลายเป็นศูนย์การเรียนรูถ้ า่ ยทอดเทคโนโลยีดา้ นการเกษตรของศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จนถึงปัจจุบนั ซึง่ ทีผ่ า่ นมา
ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้หญ้าแฝกให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ท�ำการเกษตร ดังค�ำกล่าวของจ่าเอกเขียน ว่า
“หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์ สร้างดิน ดูแลน�้ำ สร้างชีวิตใหม่ และสร้างสังคม”
ดินทีต่ ายแล้วหรือดินทีแ่ ร้นแค้น เป็นปัญหาของดินทีเ่ กิดจากดินขาดอินทรียวัตถุ ขาดธาตุอาหาร ดินอัดตัวแน่นแข็ง
เป็นดาน น�ำ้ และอากาศซึมลงดินได้ยาก การปลูกหญ้าแฝก เป็นวิธแี ก้ไขดินทีต่ ายแล้วหรือดินแร้นแค้นทีด่ ที สี่ ดุ และใช้ตน้ ทุนต�ำ่
รวมทั้งยังมีความยั่งยืน คือ แม้เกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยก็สามารถท�ำได้ การปลูกหญ้าแฝกให้มีชีวิตรอดได้ในดินที่ตายแล้ว
ต้องมีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นการบ�ำรุงดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน ส่งผลให้ดินมีความชุ่มชื้นท�ำให้หญ้าแฝก
เจริญเติบโต รากของหญ้าแฝกจะหยั่งลงในดินท�ำให้เกิดช่องว่างในดิน น�้ำและอากาศสามารถซึมลงดินได้ดี และจะเกิด
อินทรียวัตถุจากรากหญ้าแฝก ย่อยสลายกลายเป็นดิน ซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์แสงจากพลังงานแสงอาทิตย์ ท�ำให้เกิด
ธาตุอาหารและมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่รากของหญ้าแฝก เช่น ไรโซเบียม, ไมคอไรซ่า  เป็นต้น ไมคอไรซ่าจะช่วยท�ำให้
หญ้าแฝกมีความแข็งแรงต้านทานต่อโรครวมทัง้ ช่วยย่อยอินทรียวัตถุให้กลายเป็นหน้าดิน และเมือ่ ตัดใบแฝกมาคลุมดินจะ
ช่วยให้ดินมีความชื้น สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น ไส้เดือน สามารถอาศัยอยู่บริเวณนั้นได้ โดยการย่อย
ใบแฝกให้กลายเป็นอินทรียวัตถุปกคลุมหน้าดิน และอินทรียวัตถุเหล่านี้จะถูกย่อย
ด้วยจุลนิ ทรียท์ ำ� ให้เกิดธาตุอาหารส่งไปยังพืชได้ เมือ่ ดินทีไ่ ด้รบั
การปรับปรุงจากหญ้าแฝกส่งผลให้ดนิ ดีขนึ้ สามารถน�ำมาปลูก
พืชให้เจริญงอกงาม
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การน�ำหญ้าแฝกทีเ่ ป็นพืชมหัศจรรย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดนัน้ จะต้องศึกษาเรียนรู้ ทัง้ การศึกษาสายพันธุ์ แหล่งพันธุ์
ให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ และต้องเรียนรูใ้ ห้ถกู ต้องตามหลักวิชาการในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก เช่น พืน้ ทีล่ าดชัน พืน้ ทีแ่ ร้นแค้น
พืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาดินเสือ่ มโทรม ตามไหล่ทาง แหล่งน�ำ้ พืน้ ทีเ่ ชิงเขา การศึกษาพืน้ ทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
วิธีการปลูกที่ถูกวิธี การดูแลรักษา 
ส่วนสายพันธุ์หญ้าแฝก มี 28 สายพันธุ์ วิธีการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่มีปัญหาของดิน ไม่ว่าจะเป็น ดินเค็ม ดินที่อัดตัว
แน่นหรือดินดาน ต้องเลือกสายพันธุ์หญ้าแฝกให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ วิธีการที่ดีที่สุดในการเลือกแหล่งพันธุ์ให้เหมาะสมกับ
พื้นที่ คือการสังเกตการเจริญเติบโตของแต่ละสายพันธุ์ และมีการอนุรักษ์สายพันธุ์ที่ดีในพื้นที่นั้นๆ สายพันธุ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่
ปลูกมาคือ สายพันธุ์ศรีลังกา ลักษณะของหญ้าแฝกสายพันธุ์นี้ รากมีกลิ่นหอม ออกดอกช้า และมีอายุยืนยาว ซึ่งปกติแล้วเมื่อ
หญ้าแฝกออกดอกจะท�ำให้ตายได้ง่าย และต้นจะโทรมลงเรื่อยๆ จนตาย ก่อนปลูกต้องมีการเตรียมดินด้วยการใส่ปุ๋ยหมักผสม
คลุกเคล้าในดิน และใช้กล้าหญ้าแฝกเปลือยหรือหญ้าแฝกทีป่ ลูกในถุงก็ใช้ได้ถา้ ใช้กล้าหญ้าแฝกเปลือย ควรแช่นำ�้ 4 - 5 วัน เพือ่
ให้มีรากใหม่เกิดขึ้น เมื่อท�ำการปลูกเรียบร้อยแล้ว ควรมีการรดน�้ำทุกวันๆ ละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการแตกหน่อของหญ้าแฝกเกิด
ขึน้ ใหม่ ให้ลดการรดน�ำ้ เป็นวันเว้นวัน ประมาณ 3 เดือน หญ้าแฝกจะเจริญเติบโตมีใบทีย่ าว ควรตัดใบออกประมาณ 40 เซนติเมตร
เพื่อให้หญ้าแฝกขยายกอ ปล่อยไว้ให้กอใหญ่ใช้เวลา 6 เดือน และท�ำการตัดใบอีกครั้ง การตัดใบให้ยาวเหมาะส�ำหรับการปลูก
หญ้าแฝกในพื้นที่แล้งแค้นและขาดน�้ำ เพราะหญ้าแฝกจะมีใบใช้ในการสังเคราะห์แสงเพื่อบ�ำรุงต้นและราก ท�ำให้หญ้าแฝกทน
กับสภาพพื้นที่ที่ขาดแคลนน�้ำและธาตุอาหารได้ดี หญ้าแฝกทุกสายพันธุ์เมื่อปลูกลงดินรากจะหยั่งลงดินเหมือนกันทุกสายพันธุ์
แต่จะแตกต่างกันทีค่ วามทนต่อสภาพแห้งแล้งและการดูแลรักษาให้อยูร่ อดและมีอายุยนื ยาว หญ้าแฝกจะมีความยัง่ ยืนได้ขนึ้ อยู่
กับพื้นที่ที่ใช้ปลูกและวิธีการดูแลรักษา 
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของ จ่าเอกเขียน สร้อยสม มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้
1. การปลูกขอบบ่อและร่องสวน ประโยชน์ทไี่ ด้คอื ป้องกันขอบบ่อพังทลาย ป้องกันสารเคมีไม่ให้ไหลลงไปในน�ำ้ ป้องกัน
ขยะมูลฝอยและตะกอนดินที่มากับน�้ำ ช่วยป้องกันการตื้นเขินของบ่อน�้ำ และยังช่วยลดต้นทุนการขุดลอกร่องสวน ท�ำให้น�้ำใน
บ่อมีความสะอาดไม่มีสารปนเปื้อน ซึ่งจะมีผลเมื่อน�ำไปใช้รดน�้ำต้นไม้
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2. ปลูกล้อมไม้ผลและไม้มรดก สามารถลดต้นทุนได้หลายทาง คือ เมือ่ ตัดใบหญ้ามาปกคลุมโคนต้นจะช่วยป้องกันวัชพืช
ลดการระเหยของน�ำ้ เป็นการรักษาความชืน้ ท�ำให้ลดปัญหาการขาดน�ำ้ ได้เป็นอย่างดี เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของจุลนิ ทรียท์ เี่ ป็นประโยชน์
ซึง่ ใบของหญ้าแฝกจะถูกย่อยจากจุลนิ ทรียก์ ลายเป็นปุย๋ ให้กบั พืชท�ำให้พชื มีการเจริญเติบโตได้ดี และยังช่วยป้องกันโรครากเน่า
โคนเน่า เนื่องจากมีไมคอไรซ่าอาศัยอยู่ที่รากหญ้าแฝก รวมทั้งยังช่วยลดการใช้ปุ๋ยเคมีและยาก�ำจัดศัตรูพืช

3. การปลูกแบบครึ่งวงกลมในพื้นที่ลาดเท หญ้าแฝกจะท�ำหน้าที่เป็นก�ำแพงรับตะกอนดินที่มากับน�้ำ ซึ่งจะท�ำให้เกิด
หน้าดินใหม่ เมือ่ ท�ำร่วมกับการตัดใบหญ้าแฝกปกคลุมหน้าดินท�ำให้มธี าตุอาหารเกิดขึน้ มากมาย ได้ดนิ ใหม่ทอี่ ดุ มสมบูรณ์พร้อม
ปลูกพืชที่ต้องการ

4. การปลูกตามไหล่ทาง หญ้าแฝกจะช่วยป้องกันการทรุดตัวและการแตกร้าวของถนน
5. การปลูกบนคันนาข้าว เนือ่ งจากเมือ่ ถึงฤดูฝนจะมีนำ�้ มากมายไหลเข้าท่วมนาข้าว เมื่อปลูกหญ้าแฝกบนคันนาจะช่วย
ลดความแรงของกระแสน�ำ้ ทีจ่ ะมากระทบต้นข้าว ท�ำให้ตน้ ข้าวไม่ลม้ ไปตามกระแสน�ำ้ และบนคันนาก็ยงั สามารถปลูกพืชทีม่ อี ายุสนั้
เช่น พริก มะเขือ โหรพา และกะเพรา เป็นต้น ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวได้ แต่ไม่ควรปลูก
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ต้นมะพร้าวตามคันนาเนือ่ งจากใบมะพร้าวจะบดบังแสงท�ำให้ขา้ วและหญ้าแฝกได้รบั แสงไม่เต็มที่ ท�ำให้มผี ลต่อการเจริญเติบโต
และถ้ามีลูกมะพร้าวจะร่วงหล่นลงนาข้าวท�ำให้ต้นข้าวเกิดความเสียหายได้
6. การปลูกหญ้าแฝกในนาข้าวท�ำเป็นร่องดักปลา วิธีการคือ ขุดร่องคันนาตรงทางที่เปิดน�้ำออก และปลูกหญ้าแฝก
กั้นเอาไว้ เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวหลังจากปล่อยน�้ำออก กุ้ง หอย ปู ปลา จะมาอาศัยอยู่ที่ร่องน�้ำที่ขุดไว้ สามารถน�ำไปท�ำอาหาร
บริโภคในครัวเรือน หรือถ้ามีจ�ำนวนมากก็น�ำไปจ�ำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง
7. การปลูกหญ้าแฝกในนาข้าวเพื่อปรับสภาพดินและเพิ่มผลผลิต ต้องใช้พื้นที่ในการปลูกข้าวมาท�ำเป็นแปลง
หญ้าแฝก แต่ต้องพักการท�ำนาเป็นเวลา  1 ปี วิธีการคือ ปลูกหญ้าแฝกโดยเว้นระยะห่างประมาณ 50 เซนติเมตร สายพันธุ์
ที่แนะน�ำ คือ สายพันธุ์สุราษฎร์ธานี เนื่องจากแตกกอได้เร็วและมีอายุสั้น เมื่อปลูกหญ้าแฝกได้ 8 เดือน ให้ท�ำการไถกลบ
หญ้าแฝก เป็นการปรับโครงสร้างของดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวได้ถึง ร้อยละ 30 - 40 เช่น จากที่เคยปลูกได้ไร่ละ 50 ถัง
จะเพิ่มขึ้นมาเป็นไร่ละ 80 ถัง (เป็นงานวิจัยเกษตรดีที่ปลอดภัย)
ผลส�ำเร็จของการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่

พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การฟื ้ น ฟู ห ลั ง จากการปลู ก หญ้ า แฝก นอกจากเป็ น
การปรับปรุงสภาพดินให้พร้อมส�ำหรับการปลูกพืชแล้วนั้น ยังส่งผลต่อ
สภาพแวดล้ อ ม ไม่ ว ่ า จะเป็ น เรื่ อ งน�้ ำ อากาศ และความยั่ ง ยื น ในการ
ประกอบอาชีพ ซึ่งความส�ำเร็จเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีใจรัก ลงมือปลูก
เข้าใจประโยชน์จากการปลูกหญ้าแฝก และต้องมีการต่อยอดให้มคี วามยัง่ ยืน
จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และการขยายผลให้กับ
เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้ต่อไป
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แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน
หญ้าแฝกเพื่อการโอบอุ้มดินและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยสองมือของสตรีที่กลุ่มแฝกหลวง
จุฬามาศ เนรมิตสถิตวงศ์
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

หญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถพบได้ทั่วไปในประเทศไทย มีรากที่แตกหน่อกว้างลึกลงไปในพื้นดิน มีประโยชน์ส�ำคัญ
ในการพยุงดินไม่ให้พังทลายในเวลาที่ฝนตกและอุ้มน�้ำไว้เป็นจ�ำนวนมาก ขณะเดียวกัน หญ้าแฝกยังสามารถเป็นวัตถุดิบส�ำคัญ
ในงานหัตถกรรม สร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และสร้างรายได้ให้ผู้ปลูกหญ้าแฝกในระยะยาวพร้อมกัน
งานเขียนชิ้นนี้ขอยกตัวอย่างให้เห็นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ตั้งแต่การโอบอุ้มผืนดิน ไปจนถึงการหล่อเลี้ยงชีวิตด้วย
การสร้างรายได้จากการผลิตของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
บ้านซาง ต�ำบลขี้เหล็ก อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็น
หมู่บ้านในพื้นที่ลาดลงไปสู่แม่น�้ำปิง หนึ่งในแม่น�้ำสายส�ำคัญ
ที่ บ รรจบกั น เป็ น แม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา  แม่ น�้ ำ สายหลั ก ส� ำ คั ญ
ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย พื้นที่ต�ำบลขี้เหล็กประสบ
ปัญหาดินสไลด์มาเป็นเวลายาวนาน เนื่องจากดินในพื้นที่
ดังกล่าวไม่มีรากไม้คอยอุ้ม เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ดินที่อุ้มน�้ำไว้
เป็นจ�ำนวนมากเริ่มอ่อนตัว และพังทลายลงมา  ส่งผลกระทบ
ต่อที่ดินท�ำกินและการใช้ชีวิตของชาวบ้าน ปัญหาดังกล่าวเป็น
ปัญหาซ�้ำซากที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ชาวบ้านต�ำบลขี้เหล็ก น�ำองค์ความรู้ด้านการปลูก
หญ้าแฝกเพื่อแก้ไขปัญหาดินถล่มมาปรับใช้ โดยเริ่มชาวบ้าน
เริม่ น�ำหญ้าแฝกมาปลูกในระดับครัวเรือน โดยรอบทีด่ นิ ท�ำกิน
เพื่ อ สร้ า งชั้ น ดิ น ชะลอการพั ง ทลายของหน้ า ดิ น แล้ ว จึ ง
ขยายพื้นที่ปลูกให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บา้ น สามารถแก้ไข
ปัญหาดินสไลด์ที่เป็นปัญหาส�ำคัญของพื้นที่ได้ นอกจากนี้
หญ้าแฝกที่เติบโตสวยงามเป็นทิวแถว สามารถเป็นวัตถุดิบ
ส�ำคัญน�ำมาใช้ประโยชน์สร้างเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชาวบ้าน
น�ำไปขายเป็นรายได้เสริมของครัวเรือนได้
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แม่บา้ นในพืน้ ทีบ่ า้ นซาง หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลขีเ้ หล็ก อ�ำเภอแม่รมิ จังหวัด
เชียงใหม่ พยายามรวมตัวกันต่อยอดประโยชน์ของหญ้าแฝกเพือ่ สร้างเป็น
ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน โดยเริ่มรวมตัวกันเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2550
ตัง้ กลุม่ แฝกหลวง ผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกตามพระราชด�ำริเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง เป็นกลุ่มจักสานใบหญ้าแฝก ที่มีเป้าหมายสนับสนุนกิจกรรม
การใช้เวลาว่างของกลุ่มสตรีให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
แก่กลุม่ อาชีพสตรีแม่บา้ น โดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้เกิดประโยชน์ สร้าง
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ บนพืน้ ฐานพระราชด�ำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง ส่งเสริม
การรวมตัวของกลุ่มอาชีพสตรีแม่บ้าน และชุมชน เพื่อสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ร่วมกันและความสามัคคีในชุมชน และสร้างจิตส�ำนึกในการ
รักษาสิ่งแวดล้อมโดยการปลูกแฝกและใช้สิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของชุมชนและสังคม

กลุ่มแฝกหลวงประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้จากการอบรมที่จัดโดย บริษัท ปตท.
เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาที่ดินอ�ำเภอแม่ริม มาพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์จักสาน และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากหญ้าแฝก เช่น กล่องใส่ดินสอ/
ปากกา  หมวกรูปแบบต่างๆ กระเป๋าหลากหลายรูปแบบ พาน กระบุง และ
ถุงหอมดับกลิ่น เป็นต้น และยังคงทดลองต่อยอดผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝก
ให้หลากหลายมากขึ้น โดยค�ำนึงถึงการใช้งานในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนทั่วไป
และผลิตภัณฑ์ไปน�ำเสนอในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้คนทั่วไปเห็นประโยชน์ของหญ้า
แฝกที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมทั้งสามารถสร้างรายได้แก่
ชาวบ้านเป็นวงกว้าง
      บทบาทของการรวมตัวกันของแม่บ้านในพื้นที่บ้านซาง หมู่ที่ 4
ต�ำบลขี้เหล็ก อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเป็นกลุ่มแฝกหลวง
เป็ น ตั ว อย่ า งส� ำ คั ญ ของการแสดงพลั ง ของกลุ ่ ม แม่ บ ้ า น รั ก ษาไว้
ซึง่ ภูมปิ ญ
ั ญาด้านการแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ ทีส่ ามารถป้องกันเหตุดนิ สไลด์
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สื บ สานภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ด้ า นการจั ก สาน
สร้ า งผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากสิ่ ง รอบตั ว ให้ ใ ช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ใ นชี วิ ต ประจ� ำ วั น
รอการต่ อ ยอดเป็ น นวั ต กรรมจากหญ้ า ที่ ส ร้ า งคุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ
แก่ชุมชนในระยะยาว

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565
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ความส�ำเร็จจากหญ้าแฝก

การปลูกและขยายพันธุห์ ญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฎร์ธานีและพันธุแ์ ม่เตีย๊ ะเพือ่ สนับสนุนโครงการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โดย ทีมงานหญ้าแฝก
โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อขยายพันธุ์เพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ให้เพียงพอต่อการสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจาก
สารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. ศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ เก็บข้อมูลอัตราการแตกกอ การกระจายของราก และปริมาณรากหญ้าแฝกที่ได้
ตามระยะเวลาการปลูกและเก็บเกี่ยวที่ต่างกันในแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ
ต้นพันธุ์ที่ใช้
1. หญ้าแฝกพันธุส์ รุ าษฎร์ธานี แหล่งทีม่ า ต้นพันธุเ์ ดิมทีม่ อี ยูใ่ นโครงการปลูกและศึกษาธุห์ ญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
2. หญ้าแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะ แหล่ะที่มา  ต้นพันธุ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การด�ำเนินงาน
1. ปลูกต้นพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี จ�ำนวน 855 ชิ้น (1 ชิ้น = 3 ต้น) เพื่อเป็นแม่พันธุ์
2. ปลูกต้นพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะ จ�ำนวน 580 ชิ้น (1 ชิ้น = 3 ต้น) เพื่อเป็นแม่พันธุ์
3. ใช้ต้นแม่พันธุ์หญ้าแฝกจากการปลูกรายการที่ 1 – 2 ตามอายุการปลูกที่ต้องการ ขยายพันธุ์โดยวิธีการแยกหน่อ
ปลูกลงแปลง เพื่อขยายเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์และศึกษาการเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน

หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี
จากแปลงรวมพันธุ์โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
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หญ้าแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะ
จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
การปลูกและขยายพันธุ์
การเตรียมดินและแปลง (ดินผสมขี้เถ้าแกลบ อัตราส่วน 3 : 1 หรือ 4 : 1) โดยการพรวนดินและส่วนผสมให้เข้ากัน
เตรียมแปลงขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาวตามสภาพของพื้นที่ปลูก ความสูงของแปลง 30 - 40 ซม.

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565
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การแยกหน่อ น�ำต้นหญ้าแฝกทีข่ ดุ จากแปลงแม่พนั ธุม์ าแยกหน่อออกเป็นชิน้ (1 ชิน้ จะมีตน้ ติดกัน 2 - 3 หน่อ) ตัดใบออก
ให้เหลือความยาวประมาณ 12 - 15 ซม. และตัดรากออกให้เหลือประมาณ 1 ซม.

การปลูกลงแปลง น�ำต้นกล้าที่ได้จากการแยกหน่อมาปักช�ำลงในแปลงที่มีการเตรียมดินไว้แล้ว ปักช�ำต้นกล้าให้
รากลึกประมาณ 3-5 ซม. กดดินรอบๆ ให้แน่น โดยใช้ระยะการปลูกที่ 25 x 25 ซม. (จ�ำนวนต้นพันธุ์ที่ใช้ 16 ชิ้น : 1
ตร.ม. พื้นที่ 1 ไร่ ใช้ต้นพันธุ์ 25,600 ชิ้น : ไร่ ในการปลูกจริงควรปลูกในอัตราพื้นที่ 2 ใน 3 ของพื้นที่ 1 ไร่ ต้นพันธุ์ที่
ใช้จ�ำนวน 17,067 ชิ้น เพื่อเว้นระยะห่างระหว่างแปลงเพื่อเป็นทางเดินในการให้น�้ำ ให้ปุ๋ย และสะดวกในการ
ก�ำจัดวัชพืชภายในแปลง)
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การคลุมแปลง หลังปักช�ำต้นกล้าใช้ใบหญ้าแฝกคลุมแปลงเพื่อความชุ่มชื้นของหน้าดินกันน�้ำระเหยจากแปลงและ
เพื่อป้องกันการเกิดวัชพืชภายในแปลง

การใช้สารเร่งราก สตาร์ทบี 1 อัตราส่วน 30 ซีซี ต่อน�้ำ 10 ลิตรใส่บัวรดทันทีหลังการปลูก เพื่อเร่งและกระตุ้น
การแตกราก

การดูแลแปลง
การรดน�้ำ รดน�้ำทุกวันช่วงเช้าตามสภาพสภาพอากาศและความชื้นของดิน
การใส่ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 46 - 0 - 0 ผสม 15 - 15 - 15 อัตราส่วน 1:1 ละลายน�้ำรดหลังการปักช�ำ 1 เดือนและ 2 เดือน
ในอัตราส่วน 10 กรัม ต่อ น�้ำ 10 ลิตร
การเกี่ยวใบหญ้าแฝก จะเกี่ยวหลังการปลูกประมาณ 3 - 4 เดือน โดยตัดใบสูงจากระดับพื้นดิน 30 - 40 ซม. เพื่อเร่ง
การแตกกอของหญ้าแฝกและให้หญ้าแฝกได้แสงโดยทั่วถึงกัน
การก�ำจัดวัชพืช มีการก�ำจัดวัชพืชภายในแปลงอย่างสม�่ำเสมอ

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565
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4. เก็บข้อมูลอัตราการแตกกอ การกระจายของราก และปริมาณรากหญ้าแฝกที่ได้ของแต่ละพันธุ์ ดังนี้
- ครัง้ ที่ 1 เมือ่ ต้นพันธุห์ ญ้าแฝกมีอายุการปลูก 4 เดือน แยกเป็น (พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี 331 กอ และ พันธุแ์ ม่เตีย๊ ะ 150 กอ)
- ครัง้ ที่ 2 เมือ่ ต้นพันธุห์ ญ้าแฝกมีอายุการปลูก 8 เดือน แยกเป็น (พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี 323 กอ และ พันธุแ์ ม่เตีย๊ ะ 193 กอ)
- ครัง้ ที่ 3 เมือ่ ต้นพันธุห์ ญ้าแฝกมีอายุการปลูก 12 เดือน แยกเป็น (พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี 125 กอ และ พันธุแ์ ม่เตีย๊ ะ 154 กอ)
- ครัง้ ที่ 4 เมือ่ ต้นพันธุห์ ญ้าแฝกมีอายุการปลูก 16 เดือน แยกเป็น (พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี 76 กอ และ พันธุแ์ ม่เตีย๊ ะ 83 กอ)
เก็บข้อมูลอัตราการแตกกอ การกระจายของราก และปริมาณรากหญ้าแฝกที่ได้ของแต่ละพันธุ์

ก�ำหนดจ�ำนวนแม่พันธุ์ที่ต้องใช้

เก็บข้อมูลการกระจายของราก
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เก็บข้อมูลอัตราการแยกหน่อ / กอ

เก็บข้อมูลจ�ำนวนรากที่ได้
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5. รากทีไ่ ด้จากการปลูกและขยายพันธุส์ ง่ สนับสนุนโครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก
มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผลการด�ำเนินงาน
ตารางที่ 1 ข้อมูลอัตราการแยกหน่อในการขยายพันธุ์ของแม่พันธุ์ตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน

สรุปผล: ในการปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ ต้นพันธุ์มีการเจริญเติบโตดีทั้ง 2 พันธุ์ อัตรา
การแตกหน่อในแต่ละพันธุ์ไม่แตกต่างกันมาก ยิ่งอายุการปลูกนานอัตราการแตกหน่อยิ่งเพิ่มขึ้น
- พันธุ์สุราษฎร์ธานีหลังจากต้นพันธุ์อายุ 12 เดือน อัตราการแตกหน่อจะลดลงเมื่อเทียบกับต้นอายุ 16 เดือน
- พันธุ์แม่เตี๊ยะอายุ 8 เดือน และ 12 เดือน อัตราการแตกหน่อไม่ค่อยต่างกัน แต่เมื่ออายุ 16 เดือน อัตราการแตกหน่อ
  จะเพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 2 ข้อมูลการกระจายของรากตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน

สรุปผล: การกระจายของรากหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ ส่วนใหญ่ที่พบรากมากที่สุด คือ ช่วงบริเวณต�่ำกว่า
พื้นผิวดินจนถึงระยะ 30 - 40 ซม. เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 พันธุ์แล้ว จะพบว่าหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี จะมีการกระจายของ
รากน้อยกว่าพันธุ์แม่เตี๊ยะ เมื่อเทียบกับอายุการปลูกที่เท่ากัน และการกระจายของรากทั้ง 2 พันธุ์ เมื่อต้นพันธุ์อายุ 16 เดือน
การกระจายของรากจะลดลงเมื่อเทียบกับต้นพันธุ์อายุ 12 เดือน
-  พันธุส์ รุ าษฎร์ธานี ลักษณะการกระจายของรากจะเป็นแนวดิง่ คือ รากจะลงลึกแต่การกระจายของรากทางข้างจะแคบ
- พันธุ์แม่เตี๊ยะ ลักษณะการกระจายของรากจะเป็นทั้งแนวดิ่งและกระจายทางด้านข้าง รากส่วนใหญ่จะกระจายออก
   ด้านข้างมากกว่าทางลึก
ตารางที่ 3 ข้อมูลปริมาณรากหญ้าแฝกที่ได้ตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน
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สรุปผล: ปริมาณรากที่ได้จากหญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ หญ้าแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะจะได้ปริมาณรากที่มากกว่า
พันธุ์สุราษฎร์ธานี เมื่อเทียบกับต้นพันธุ์ที่อายุเท่ากัน ยิ่งอายุต้นพันธุ์ยิ่งมาก จ�ำนวนรากที่ได้ก็ยิ่งมากขึ้น แต่เมื่อต้นพันธุ์อายุ
16 เดือน จ�ำนวนรากที่ได้จะลดลงเมื่อเทียบกับต้นพันธุ์อายุ 12 เดือน อาจเนื่องจากต้นพันธุ์ผ่านช่วงการเจริญเติบโตเต็มที่และ
ผ่านการแทงช่อดอกมาแล้ว เมื่อมีการเกี่ยวใบเพื่อเร่งการแตกกอท�ำให้เกิดการแตกหน่อใหม่ในปริมาณมากขึ้นท�ำให้การเจริญ
ทางรากลดลงหรือมีรากที่เจริญลงลึกมากกว่าพื้นที่ๆ เก็บรากออกมา
- พันธุ์สุราษฎร์ธานี รากจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ การเจริญทางรากเร็วในช่วงแรก ท�ำให้โตเร็วกว่าพันธุ์แม่เตี๊ยะในระยะ 4
เดือนแรก
- พันธุ์แม่เตี๊ยะ รากจะมีกลิ่นหอมฉุนกลิ่นแรงกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี การเจริญทางรากช้าในช่วงแรก แต่เมื่อพ้นระยะ 4
เดือนแรกต้นจะโตเร็วและรากที่ได้จะสูงมากกว่าพันธุ์สุราษฎร์ธานี
จากการส่งรากสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นการน�ำรากหญ้าแฝกไปใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบในการสกัดสาระส�ำคัญที่สามารถฆ่าเชื้อต่างๆ ใน
ช่องปากได้ รากหญ้าแฝกที่ได้จากต้นพันธุ์อายุ 8 เดือนขึ้นไปมีสารส�ำคัญสูงมากกว่าที่อายุ 4 เดือน สารในรากยังมีน้อยกว่าต้น
พันธุ์ที่มีอายุ 8 เดือน 12 เดือน และ 16 เดือน ปริมาณสารในรากที่ได้ไม่ต่างกันมาก จึงสรุปว่าทีอ่ ายุ 8 เดือนเป็นอายุที่ดีที่สุด
เนื่องจากเป็นช่วงที่ต้นและรากเจริญเติบโตเต็มที่ ประมาณรากที่สูงและระยะเวลาการปลูกที่ไม่นานเกินไปและต้นทุนใน
การดูแลไม่สูงเกินไป
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
- ในการเก็บข้อมูลการกระจายของรากหญ้าแฝกตามอายุการปลูก ข้อมูลไม่ชัดเจน เนื่องจากการปลูกภายในแปลง
ในระยะห่าง 25 x 25 ซม. นัน้ ท�ำให้ไม่สามารถวัดความยาวรากทางข้างได้ เนือ่ งจากต้นติดกันรากจะพันกันระหว่างต้น ไม่ทราบ
ทิศทางความยาวของรากชัดเจน
- ความแตกต่างในสภาพพื้นที่ปลูกแต่ละจุดมีความแตกต่างกัน เนื่องจากบางจุดดินสภาพโครงสร้างดีกว่า เช่น เป็นจุดที่
มีโครงสร้างและปริมาณธาตุอาหารหรือความเป็นกรด ด่าง ที่ต่างกัน เป็นต้น
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ความเคลื่อนไหว
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา  09.30 น. นายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษ
เพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (กปร.) เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตาม
ประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน 16 หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 201 ส�ำนักงาน กปร.
และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงค�ำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้ที่ประชุมฯ ทราบ พร้อมทั้ง
หาแนวทางการด�ำเนินงานส�ำหรับงานวิจยั และติดตามประเมินผล รวมถึงการจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครัง้ ที่ 7 อีกด้วย
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การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
     โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 1/2565
เมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายปวัตร์  นวะมะรัตน รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ (กปร.)  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม ขยายผล
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ครั้งที่ 1/2565
โดยมีผแู้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำนวน 28 หน่วยงานและเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน กปร. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม
201 ส�ำนักงาน กปร. และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงค�ำสั่งเรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริให้ที่
ประชุมฯ ทราบ พร้อมทั้งเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หารือแนวทางการด�ำเนินงานหญ้าแฝกสนองพระราชด�ำริใน
ระยะต่อไป รวมถึงการจัดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 อีกด้วย

30

การส่งข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ส่งมาที่ กองบรรณาธิการจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์
กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
ส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (ส�ำนักงาน กปร.)
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ 0 2447 8500 ต่อ 237 โทรสาร 0 2447 8543
E-mail: rdpb_vetiver@yahoo.com

คณะผู้จัดท�ำ

ประธานที่ปรึกษา
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล
ที่ปรึกษา
นายลลิต ถนอมสิงห์
นางสุวรรณา พาศิริ
นายสมศักดิ์ เพิ่มเกษร
นายหทัย วสุนันท์

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
นายปวัตร์ นวะมะรัตน
นางสุพร ตรีนรินทร์

นางสาวศรีนิตย์ บุญทอง
นางสาวอุศนีย์ ธูปทอง
นางพิชญดา หัศภาค

กองบรรณาธิการ
ดร. ณรงค์ โฉมเฉลา
นายประเดิมชัย แสงคู่วงษ์
นางสาวอิสริยา มีสิงห์

ดร. วีระชัย ณ นคร
นายสุรพล สงวนแก้ว

ดร. พิทยากร ลิ่มทอง
รศ. ฉลองชัย แบบประเสริฐ

บรรณาธิการ
นางศศิพร ปาณิกบุตร
คณะท�ำงานกองบรรณาธิการ
นางสาวธัญทิตตา นาครทรรพ นางดวงพร โปสรักขกะ
นางสมพร สุขประเสริฐ
นางนงพรรณ โกศลศักดิ์
นางสาวจุฬามาศ เนรมิตสถิตวงศ์ นายสิทธิพัฒน์ จินตกานนท์

นางกุญชัญญา ทองค�ำ
นางสาวอักษราภัค ส�ำเภาแก้ว
นายพีรพัฒน์ ส�ำเภาแก้ว

พิมพ์ที่
โรงพิมพ์เทพเพ็ญวานิสย์ โทร. 0 2455 9468 – 70 โทรสาร. 0 2455 9472
จ�ำนวนพิมพ์ 900 เล่ม ISSN: 0859-8886

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้ำ ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565

31

32

