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จากใจบรรณาธิการ
บทบรรณาธิการ

 หญาแฝก “กําแพงธรรมชาติที่มีชีวิต” จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําให                 
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา หญาแฝกไดเปนที่รูจัก และไดสรางประโยชนมากมายใหกับการเกษตรของ
ประเทศไทย ในปงบประมาณ 2559  สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนือ่งมาจาก 
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ดานการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกยังคงทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ             
ทั้งดานการศึกษาวิจัย และการขยายผลสูเกษตรกร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดคือการ อนุรักษดินและนํ้า          
ตลอดจนนําใบหญาแฝกมาผลิตเปนงานหัตถกรรมเพื่อเปนการสรางงานรายไดใหเกษตรกร

 สําหรับจุลสารภูมิวาริณอนุรักษฉบับนี้ จะขอนําเสนอการนําหญาแฝกเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม         
การผลติในฟารมของ รอยตรสีรุชัย บญุคง ทีน่าํหญาแฝกเขาไปชวยในการปรบัปรงุบาํรงุดนิ สรางความชุมชื้น 
ใหแกตนไม ตลอดจนเปนแหลงเรยีนรูเรื่องหญาแฝกของเกษตรกรในชมุชน การดาํเนนิงานของศนูยสงเสรมิ
การใชหญาแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิจงัหวดัเพชรบูรณการตดิตามผลการดําเนนิงานโครงการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯที่จังหวัด ราชบุร ีและกาญจนบุร ี และการนํา “ใบ” หญาแฝก 
มาเพิ่มมูลคา สราง “ลวดลาย” จากเสนใยแฝก นํามาสูการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก

 ทายนี้ กองบรรณาธกิาร ขอขอบคุณทกุทานทีไ่ดรวมสง งานวจิยั ขาวสาร หรอืกจิกรรมตางๆ ทีเ่กี่ยวกบั 
การดาํเนนิงานหญาแฝก ลงในจุลสาร ภมูวิารณิอนรุกัษ ฉบับนี้และหวงัเปนอยางยิง่วา จลุสาร ภมูวิารณิอนรุกัษ 
ฉบบัน้ีจะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนื่องมาจาก
พระราชดําร ิไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง
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สวนพัฒนาสิ่งแวดลอม ฝายกิจการเพื่อสังคม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมการผลิตในฟารมของ
                      รอยตรีสุรชัย บุญคง

แนวทางการดําเนินงานกิจกรรมในฟารม
 รอยตรีสรุชยั บญุคง เปนหมอดินอาสาประจาํหมูบาน 
หมูที่ 6 ตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
เปนผูที่มีวิธีการแกไขปญหาดินลูกรังใหกับพ้ืนท่ีของตนเอง
ไดเปนอยางดี และนํามาใชประโยชนได ในระยะเวลาอันสัน้ 
โดยมพีืน้ทีท่าํการเกษตรแบบผสมผสาน รวมประมาณ 32 ไร 
เช น ทําสวนไมผลและไมยืนตน ทํานา ทํานาแฝก                   
ปลูกพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว ไดแก ไกพื้นเมือง เปดไข 
ปลาเบญจพรรณ และกบเนือ้ เปนตน นอกจากนี ้ยงัชวยเหลอื 
งานของกรมพัฒนาท่ีดินไดเปนอยางดี สามารถเผยแพร 
และประชาสมัพันธผลิตภัณฑตาง ๆ  ของกรมพฒันาท่ีดนิไดดี 
จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน 
และมีบทบาทที่ โดดเดนเปนวิทยากรถายทอดความรูดาน
การเกษตรแบบอินทรีย เปนตน 

ปญหาการใชที่ดิน 
 รอยตรีสุรชัย บุญคง มีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน 
32 ไร ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีทั้งไมผล พืชไร นาขาว
และเลี้ยงสัตว ดินที่ทําการเกษตรเปนกลุมชุดดินที่ 46               
ชดุดนิกบนิทรบรุ ีซึง่เนือ้ดินเปนพวกดนิเหนียวปนกรวด หรอื
ปนลกูรงั สภาพของดนิขาดความอดุมสมบรูณ เพาะปลกูพืช 
ไมด ีการระบายนํา้ไมด ีในฤดฝูนมีนํา้แชขงันาน 4 - 5 เดอืน 
และมกีารชะลางพงัทลายของหนาดิน ในบรเิวณรอบสระนํา้ 
และสองขางทางของถนนภายในสวนในชวงฤดูฝน 

การแกปญหา 
 จากการท่ีดนิสวนใหญเปนดนิลกูรงั มธีาตอุาหารนอย 
ปลูกพชืไมงอกงาม บอน้ําขุนขน ดนิรอบบอ พงัทลาย ทาํสวน 
ไมประสบผลสําเร็จ จึงไดหาวิธีแก ไขปญหาดังกลาว          
โดยการวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสม มีการแบงพื้นที่ 
เปนแหลงนํา้ แปลงปลกูไมผล พชืไร พชืสวนครัว และปศสุตัว 
เปนตน และไดทดลองปลูกหญาแฝก โดยขอสนับสนุน         
กลาหญาแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี จํานวน 
20,000 กลา และนํามาปลูกในป 2551 ณ บริเวณริมขอบ
สระน้ํา เห็นวา ไดผลดีดินขอบสระน้ําหยุดพังทลายและ         
นํ้าในสระเริ่มใสข้ึน ตอมาในป 2552 ได ไปขอรับการ
สนับสนนุกลาหญาแฝกจากสถานีพฒันาทีด่นิปราจีนบุรอีกีครัง้ 
จํานวน 80,000 กลา พรอมทั้งขยายพันธุกลาหญาแฝก 
และปลูกเองในพื้นที่อีกจํานวนมาก 

วัตถุประสงคของเกษตรกรในการปลูกหญาแฝก 
 1. เพื่อสรางความชุมชื้นใหกับไมผล และปรับปรุง
  บาํรงุดนิ โดยปลกูรอบไมผลและระหวางแถวไมผล 
 2. เพื่อปรับปรุงโครงสรางของดินใหรวนซุย และ
  อุมนํ้าไดดีขึ้น 
 3. เพื่อปองกันการพังทลายขอบสระนํ้า 
 4. เพ่ือเป นแบบอยางและแหลงเรียนรู  เ ร่ือง
  หญาแฝกของเกษตรกรในชุมชน
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ภาพพื้นที่หลังการจัดการดินภาพพื้นที่หลังการจัดการดินภาพพื้นที่กอนปลูกหญาแฝก 

กิจกรรมการผลิตในฟารม 
พืชไร 
 1. หญาแฝก 
   ในฤดูการผลิตป 2556 มีพื้นที่ปลูกหญาแฝก 
รวม 10 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ของตนเอง สวนใหญปลูกโดยใช
พันธุสงขลา สงขลา 3 และสุราษฏรธานี เปนพันธุทนแลง
และโตเร็ว  ไดผลผลิตทั้งหมด 2,000,000 หนอ หรือมี
ผลผลิตเฉลี่ย 200,000 หนอตอไร ราคาที่ขายได 0.50 
บาทตอหนอ ไดมูลคารวม 1,000,000 บาท หรือมีผล
ตอบแทนเฉลี่ย 100,000 บาทตอไร โดยมีการลงทุนหรือ
ตนทุนรวม ทั้งหมด 498,447 บาท หรือตนทุนการผลิต
เฉลี่ย 49,845 บาทตอไร ซึ่งเปนตนทุนผันแปร 49,445 

บาทตอไร หรือรอยละ 99.20 และตนทุนคงที่ 400 บาท
ตอไร หรือรอยละ 0.80 โดยเปนตนทุนการผลิตที่เปน
เงินสด รอยละ 10.72 และเปนตนทุนที่ ไมเปนเงินสด 
(ประเมิน) รอยละ 89.28 หรือ มีตนทุนการผลิต 0.25 
บาทตอหนอ เมื่อหักตนทุน การผลิตแลวจะมีผลตอบแทน
สุทธิรวมทั้งหมด 501,553 บาท หรือมีผลตอบแทนสุทธิ
เฉล่ียไรละ 50,155 บาทตอไร หรือมีผลตอบแทนสทุธิเฉล่ีย 
0.25 บาทตอหนอ 
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ตนทุน ผลตอบแทนการผลิตหญาแฝกและมะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4
มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4หญาแฝก

รายการ

2,660
1,486
1,000
174
400
400
0.00 
0.00                                                      
3,059
2.68
1,142
35.00
39,970
36,911
32.32

18,618
10,400
7,000
1,218
2,800
2,800
0.00
0.00                                                                                                                                                 
21,418
2.68
7,994
35.00

279,790
258,372
32.32

รวม 7 ไรรวม 10 ไร เฉลี่ย/ไรเฉลี่ย/ไร

49,445
5,480
40,730
3,235
400
400
0.00      
0.00                                                                                                                                                 

49,845
0.25

200,000
0.50

100,000
50,155
0.25

494,447
54,800
407,300
32,347
4,000
4,000
0.00
0.00           

498,447
0.25

2,000,000
0.50

1,000,000
501,553
0.25

1. ตนทุนผันแปร
 1.1 คาแรงงาน
 1.2 คาวัสดุ
  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน
2. ตนทุนคงที่
  2.1 คาเชาที่ดิน
  2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร
  2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร
3. ตนทุนรวมตอไร 
4. ตนทุนรวมตอ (หนอ,กิโลกรัม) 
5. ผลผลิตตอไร (หนอ,กิโลกรัม) 
6. ราคาทีเ่กษตรกรขายไดที่ ไรนา (บาท/หนอ/กิโลกรมั) 
7. ผลตอบแทนตอไร 
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร 
9. ผลตอบแทนสุทธิตอ (หนอ,กิโลกรัม) 

ที่มา : จากการสํารวจ

พืชไมผลและไมยืนตน 
 1. มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4
   ในฤดูการผลิตป 2557 มีพื้นที่ปลูกมะมวง            
นํา้ดอกไมเบอร 4 รวม 7 ไร ซึง่เปนพืน้ทีข่องตนเอง ไดผลผลติ 
ทัง้หมด 7,994 กิโลกรมั หรือมีผลผลติเฉลีย่ 1,142 กิโลกรมั
ตอไร ราคาที่ขายได 35 บาทตอกิโลกรัม ไดมูลคารวม 
279,790 บาท หรอืมผีลตอบแทนเฉล่ีย 39,970 บาทตอไร 
โดยมีการลงทุนหรือตนทุน รวมทั้งหมด 21,418 บาท หรือ
ตนทนุการผลิตเฉลีย่ 3,059 บาทตอไร ซึง่เปนตนทนุผนัแปร 

2,659 บาทตอไร หรือรอยละ 86.92 และตนทุนคงท่ี            
400 บาทตอไร หรอืรอยละ 13.08 โดยเปนตนทนุการผลติ
ตนทุนที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100 หรือมีตนทุน
การผลิต 2.68 บาทตอกิโลกรมั เม่ือหักตนทุนการผลิตแลว
จะมีผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งหมด 258,372 บาท หรือมี
ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียไรละ 36,911 บาทตอไร หรือมี              
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 32.32 บาทตอกิโลกรัม                                                                                                                                     
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ดานสัตวนํ้า
 1. กบพื้นเมือง 
    ในฤดกูารผลติป 2556/57 พืน้ทีเ่ล้ียงกบพ้ืนเมอืง 
จํานวน 5 กระชัง กระชังมีขนาด 5 เมตร x 3 เมตร เนื้อที่
ประมาณ 15 ตารางเมตร ซึง่เปนพ้ืนท่ีของตนเอง ไดผลผลิต
ทั้งหมด 353 กิโลกรัม หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 71 กิโลกรัม 
ตอกระชัง ราคาที่ขายได 85 บาทตอกิโลกรัม ตนทุน              
การผลิตเฉล่ีย 21,525 บาทตอรุน ซึ่งเปนตนทุนผันแปร 
21,400 บาทตอรุน หรือรอยละ 99.42 และตนทุนคงที่ 
125 บาทตอรุน หรือรอยละ 0.58  โดยเปนตนทุนการผลิต
ตนทุนที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100.00 หรือมี
ตนทนุการผลิต 60.98 บาทตอกิโลกรัม หรอืมผีลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ย 22.14 บาทตอรุน 

ตนทุน ผลตอบแทนการผลิต กบพื้นเมือง และปลาเบญจพรรณ
ปลาเบญจพรรณกบพื้นเมือง

รายการ

4,347
2,188
1,875
284
500
500
0.00 
0.00
4,847
3.23
1,500
45.00
67,500
62,653
41.77

34,775
17,500
15,000
2,275
4,000
4,000
0.00
0.00

38,775
3.23

12,000
45.00

540,000
501,225
41.77

รวม 8 ไร เฉลี่ย/ไร5 กระชัง

21,400
13,500
6,500
1,400
125
125
0.00
0.00

21,525
60.98
353
85.00
30,005
8,480
27.99

1. ตนทุนผันแปร
 1.1 คาแรงงาน
 1.2 คาวัสดุ
  1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน
2. ตนทุนคงที่
   2.1 คาเชาที่ดิน
   2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร
   2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร
3. ตนทุนรวมตอ (รุน, ไร)
4. ตนทุนรวมตอ (รุน,กิโลกรัม) 
5. ผลผลิตตอไร (รุน,กิโลกรัม)
6. ราคาที่เกษตรกรขายได ที่ ไรนา (รุน,กิโลกรัม)
7. ผลตอบแทนรวมตอรุน
8. ผลตอบแทนสุทธิตอรุน 
9. ผลตอบแทนสุทธิตอกิโลกรัม

  
 2. ปลาเบญจพรรณ 
   ในฤดูการผลิตป  2556 พื้น ท่ี เ ล้ียงปลา
เบญจพรรณ รวม 8 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ของตนเอง ไดผลผลิต
ทั้งหมด 12,000 กิโลกรัม หรือมีผลผลิตเฉล่ีย 1,500 
กิโลกรัมตอไร  ราคาที่ขายได 45 บาทตอกิโลกรัม  ตนทุน
การผลิตเฉลี่ย 4,847 บาทตอไร ซึ่งเปนตนทุนผันแปร 
4,347 บาทตอไร หรอืรอยละ 89.68 และตนทุนคงที่ 500 
บาทตอไร หรือรอยละ 10.32 โดยเปนตนทุนการผลติตนทุน
ที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100.00 หรือมีตนทุน
การผลิต 3.23 บาทตอกิโลกรมั หรือมีผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่ 
41.77 บาทตอกิโลกรัม                                                                                                                      
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ตนทุน ผลตอบแทนการผลิต เปดไข 
รายการ เปดไข

46,973
36,500
7,400
3,073
250
250
0.00
0.00

47,223
2.16
3.33

21,900
72,927
25,704
1.17

1. ตนทุนผันแปร
 1.1 คาแรงงาน
 1.2 คาวัสดุ
 1.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุน
2. ตนทุนคงที่
 2.1 คาเชาที่ดิน
 2.2 คาเสื่อมอุปกรณการเกษตร
 2.3 คาเสียโอกาสเงินลงทุนอุปกรณการเกษตร
3. ตนทุนรวมตอ (ป)
4. ตนทุนรวมตอ (ฟอง)
5. ราคาที่เกษตรกรขายไดที่ ไรนา (บาท/ฟอง)
6. ผลผลิตรวมตอป (ฟอง)
7. ผลตอบแทนรวมตอป (บาท)
8. ผลตอบแทนสุทธิตอป (บาท)
9. ผลตอบแทนสุทธิตอ (ฟอง)

ที่มา : จากการสํารวจ

ดานสัตวปก
 1. เปดไข
  ในฤดกูารผลติป 2556 พืน้ทีเ่ลีย้งเปดไข จาํนวน 
75 ตวั เนือ้ทีเ่ลีย้ง 1 งาน ซึง่เปนพืน้ทีข่องตนเอง ไดผลผลติ
ทั้งหมด 21,900 ฟอง ราคาที่ขายได 3.33 บาทตอฟอง 
ตนทุนการผลิตเฉลี่ย 2.16 บาทตอฟอง ซึ่งเปนตนทุน

ผันแปร 46,973 บาทตอป หรือรอยละ 99.47 และตนทุน
คงที่ 250 บาทตอไร หรือรอยละ 0.53 โดยเปนตนทุน 
การผลิตตนทุนที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100.00 
หรือมีตนทุนการผลิต 2.16 บาทตอฟอง ผลตอบแทนสุทธิ 
1.17 บาทตอฟอง 
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กิจกรรมการทํ า เกษตรแบบผสมผสานกิจกรรมการทํ า เกษตรแบบผสมผสาน
แหลงเรียนรูใชประโยชนจากหญาแฝก 

 ทํานํ้าหมักชีวภาพไวใชเอง 

 ทําสวนมะมวงนํ้าดอกไม โดยปลูกหญาแฝกบํารุงดิน 

เลี้ยงกบพื้นเมือง ้ ้
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กิจกรรมการทํ า เกษตรแบบผสมผสานกิจกรรมการ ทํา เกษตรแบบผสมผสาน
ปลาดุกและปลาเบญจพรรณ 

เปดไข และไกพื้นเมือง

ไมผลและไมยืนตน นาขาว และผักสวนครัว 
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ศูนย ส  ง เสริมการใช หญ  าแฝกอัน เนื่ อ งมาจากพระราชดํ าริ
จั งหวัด เพชรบูรณ 

ประจํ าป  งบประมาณ  พ .ศ .  2558

ที่ตั้งโครงการ   
บานปาแดง หมูที่ 5 ตําบลปาเลา 

อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67140 
 พิกัดแผนที่ 721708 E 

1819062 N  (ระบบ WGS84) 

สํานักโครงการพระราชดํารแิละกจิการพเิศษ กรมปาไม สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม 
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 ดวยกรมปาไมมีคําสั่ง ที่ 2894/2555 ลงวันที่              
27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ใหจัดต้ังศูนยสงเสริม           
การใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กรมปาไม  
เพื่อปฏิบัติงานดานการดําเนินงานรณรงคการใชหญาแฝก
เพ่ือการอนรุกัษดนิและน้ํา รวมท้ังฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม ตามแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ จึงไดจัดต้ังศูนยสงเสริมการใชหญาแฝก  
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ กรมปาไม จาํนวน 2 ศนูย ไดแก 
 1. ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
 2. ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบูรณ 
 โดยมีภารกิจ
 1. สาธิตการใชหญาแฝกดานปาไม รองรับการ
ศึกษาดูงานแบบครบวงจร

ประวัติความเปนมา

ผลการดําเนินงานที่ผานมา

 2. รณรงคสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธ 
แสะสรางกระบวนการมสีวนรวมของชมุชนใหเหน็ประโยชน 
และคุณคาของหญาแฝก
 3. อบรมใหความรูและถายทอดเทคโนโลยดีานการ
ใชหญาแฝกใหกบัขาราชการเจาหนาทีภ่าคสนาม ผูนาํชมุชน 
เกษตรกร เยาวชน และผูสนใจทั่วไป
 4. ศกึษาวจิยัสรางองคความรู กระบวนการเรยีนรู 
พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการใชหญาแฝก
 5. ประสานเกีย่วกบักจิกรรมหญาแฝกกบัหนวยงาน 
ภายในและภายนอก ตลอดจนองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
 6. ขยายผลแนวทางการใชหญาแฝกอันเนื่อง            
มาจากพระราชดําริเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
 7. ดาํเนนิการตามนโยบายและขอสัง่การท่ีกรมปาไม 
มอบหมาย

 1. การปลกูหญาแฝกรวมกบัการปลกูปาในพ้ืนท่ี 
ปาสงวนแหงชาติ ยังไมประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม 
เน่ืองจาก วัชพืชอ่ืนมีการเจริญเติบโตเร็วกวาหญาแฝก       
โดยเฉพาะจําพวกไมเถา เชน หมามุย จึงไมเจริญเติบโต
หรอืตาย แตพอเร่ิมกจิกรรมบาํรงุรกัษาปา โดยมีการกําจดั
วัชพืช ก็จะมองเห็นกลาแฝก แตก็ไมเจริญเติบโต 
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 2. ปลูกหญาแฝกในพ้ืนท่ีจัดการฝกอบรม   
ศูนยฯ มีเปาหมายการจัดฝกอบรมราษฎรในพื้นที่หมูบาน
เปาหมายเสีย่งภยัดนิถลม ในการเขาไปปฏิบตังิาน ศนูยฯ กจ็ะ 
คัดเลือกพื้นท่ีเปาหมายเพื่อปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษ
ดินและนํ้าดวย

 3. ส ง เสริมการปลูกหญ าแฝก ใน พ้ืนที่                    
สวนราชการ และศาสนสถาน 
  เมือ่ไดรบัการประสานงานจากสวนราชการตางๆ 
วัด หรือสํานักสงฆ ศูนยฯ จะใหความรวมมือแกสวนนั้นๆ 
เพราะมีแนวคิดวา สวนราชการ ตางๆ วัด หรือสํานักสงฆ 
เปนสถานทีท่ีม่รีาษฎรมาตดิตอหรอืเขามาทาํกิจกรรมตางๆ 

หากไดเห็นวามีการปลกูหญาแฝกเพือ่การอนรุกัษดนิและนํา้ 
กเ็ปนทางหนึง่ทีจ่ะประชาสมัพนัธและสงเสรมิการใชหญาแฝก 
ใหกวางขวางขึน้ โดยเฉพาะสาํนกัสงฆหรอืวดั ศนูยฯ จะเขาไป 
ดาํเนนิการปลกูเอง เพ่ือเปนการถวายใหเกิดเปนวิทยาทาน
แกผูสนใจตอไป
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 4. ปลูกหญาแฝกเพ่ือเปนการสาธิตการใช
ประโยชน หญาแฝกในพื้นท่ีสํานักงานฯ ในทุกป                    
ศูนยฯ จะเก็บหญาแฝกไว ในกิจกรรมรอบพื้นที่สํานักงานฯ 
เพื่อปลูกสาธิต สับเปล่ียนและปลูกเปนแปลงขยายพันธุ        
อีกทั้งไวสนับสนุนแจกจายแกผู ที่เขามาชม และสนใจ                 
ที่จะนําหญาแฝกไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองตอไป

 5. สงเสริมการปลูกในพื้นที่ของราษฎร 
  ซึ่งราษฎรสวนมากท่ีมาขอรับหญาแฝก จะมี 
เปาหมาย และรูปแบบเพื่อปลูกรอบสระนํ้า เปนสวนใหญ 

 6. กิจกรรมฝกอบรมราษฎรและเยาวชน               
ในพื้นที่หมูบานเปาหมายเสี่ยงภัยดินถลม 
  กิจกรรมฝกอบรมราษฎรและเยาวชนเรื่องการ
สงเสรมิการใชหญาแฝก นัน้กเ็ปนอีกงานที ่ศนูยฯ ไดดาํเนินการ 
และเห็นวาเกิดประโยชนและไดรับความสนใจแกผูเขารับ
การฝกอบรมมาก นอกจากการใหความรูดานการปลูกหญาแฝก 

เพือ่การอนุรกัษดนิและนํา้แลว ศนูยฯ จะสอดแทรกความรู 
ดานการพฒันาปาไมตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกจิพอเพยีง 
ตลอดจนจดัหาวทิยากรดานการทาํผลติภัณฑจากหญาแฝก 
มาใหความรู และสอนการทําผลิตภัณฑ ในภาคปฏิบัติ              
แตดวยเวลาที่จํากัด จึงไดฝกเพียงทําผลิตภัณฑที่งายและ
เหมาะสมกับเวลา
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 7. การปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนยฯ
  7.1 ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกฯ มีเปาหมาย
ในการสรางเครือขายผู ใชหญาแฝก
   - ส งเสริมการขยายพันธุ หญ าแฝก               
เพ่ือจําหนวยกลาหญาแฝก เพราะนอกจากจะเปนการ
รณรงคสงเสริมการใชหญาแฝกแลว ยังเกิดเปนอาชีพหน่ึง
ที่สรางรายไดอีกดวย โดยศูนยจะสรางความเขาใจถึง            
วาศูนยฯ ก็เปนแหลงหนึ่งที่รับซื้อ และหญาแฝกปลูกงาย 
ดแูลรักษางาย ไมตองรอเกบ็เก่ียวดอก ผล จงึไมตองใชปุยมาก 
และไมตองกังวลเรื่องโรคและแมลงศัตรูพืช ปจจุบัน           
มี 2 ราย
   - คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีการปลูกหญาแฝก             
ที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เพ่ือขอใชเปนที่
ศึกษาดูงาน 

  7.2 การศึกษาและตอยอดการใชประโยชนจาก
หญาแฝก
   - ศนูยไดทดลองทาํแพหญาแฝก เพ่ือปลูก
หญาแฝกใหเจริญเติบในนํา้ เพือ่ใหหญาแฝกชวยรักษาฟนฟู
คณุภาพน้ํา อกีท้ังยังเปนการขยายพนัธุหญาแฝกไดอกีทางหนึง่ 
และงายแกการนํา้หญาแฝกมาใช เพราะไมตองใชแรงงานขดุ

   -  การปลูกหญาแฝกเพื่อเป นพี่ เลี้ยง           
กลาผักหวานปาฯ เปนพืชที่ตองปลูกใตรมเงา เกษตรกร 
บางราย จะใชเขงไมไผครอบกลาผักหวานปาที่ปลูก และ
จะปลูกไมตระกูลถั่วประเภทไมยืนตน เพื่อใหโตเปนรมเงา
ใหผกัหวานปา ศนูยจงึมีแนวคิดโดยสงเสริมราษฎรใหปลูก
ผักหวานปา ระหวางแปลงหญาแฝกที่ปลูกเพ่ือขยายพันธุ
จําหนายกลาแฝก ปจจุบันอยู ในระยะผานปที่ 1 และ         
อยูในชวงสังเกตประมวลผล

   - การเพาะเ ห็ดฟางจากหญ าแฝก 
เนื่องจากที่ผานมากระแสการเพาะเห็ดฟางในตะกรา              
เปนที่นิยม ศูนยฯ ไดศึกษาและมีแนวคิดที่จะเพาะเห็ดฟาง
จากใบหญาแฝก เพ่ือเปนความรูทีจ่ะนํามาใช ในการสงเสรมิ
แกราษฎรที่สนใจตอไป
   -  การทําปุยหมัก จากใบหญาแฝก ในการ
บาํรุงรักษาหญาแฝกท่ีปลูก โดยเฉพาะการตดัใบหญาแฝก
เดิมที่ศูนยก็จะนําใบหญาแฝกนั้นปกคลุมดินไวเพื่อให           
ยอยสลายเปนอินทรียวัตถุตอไป ซึ่งก็ไดผลดีอยางมาก          
ปจจุบนัศนูยมกีารสาธิตปลูกพืชเกษตรรวมกบัปลูกหญาแฝก 
ซึง่มีความตองการปุยหรอืธาตุอาหารใหแกพชืเกษตรมากข้ึน 
ศนูยฯ จงึไดนาํใบหญาแฝกรวมถงึเศษพชือืน่ๆ มาหมกัรวมกบั 
ปุยคอกและรดดวยสารจุลนิทรีย และสังเกตวาพชืผกัทีป่ลกู
เจริญเติบโตและใหผลผลิตดี
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   -  ถนนสายหญาแฝก ดวยศูนยฯ ตั้งอยู
ทองท่ีอําเภอเมือง และติดอางเก็บน้ําท่ีเปนแหลงทองเท่ียว
แหงหนึ่ง จะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเสมอ และในชวงเวลา
ตอนเย็นจะมีผู ป นจักรยานออกกําลังกายเขามาทุกวัน    
ศูนยฯ จึงมีแนวคิดที่จะใชหญาแฝกเพ่ือสรางภูมิทัศน          
สองขางทางเปนถนนสายหญาแฝก ซึ่งหญาแฝกก็จะทํา
หนาท่ีอนุรักษดินและนํ้าและสรางความสวยงามตาม
ธรรมชาติอีกดวย

ปญหา อุปสรรคและแนวทางแก ไข

 1. การปลูกหญาแฝกรวมกับการปลูกปาในพ้ืนท่ี 
ปาสงวนแหงชาติ ยังไมประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม 
เน่ืองจาก วัชพืชอ่ืนมีการเจริญเติบโตเร็วกวาหญาแฝก         
โดยเฉพาะจําพวกไมเถา เชน หมามุย จะไมเจริญเติบโต
หรอืตาย แตพอเร่ิมกจิกรรมบาํรงุรกัษาปา โดยมีการกําจัด
วัชพืช จะมองเห็นกลาแฝก แตไมสามารถเจริญเติบโตได
 แนวทางแก ไข 
 -  การปลูกหญาแฝกในบริเวณท่ีหญาแฝกจะ 
เจริญเติบโตดี คือปลูก สองขางเสนทางตรวจการสวนปา
บริเวณที่ ไดรับแสงแดดไดเต็มที่
 - ในการปลกูหญาแฝกในพ้ืนทีป่ลกูปา ควรกําหนด 
แนวปลูกหญาแฝกรวมไปกับแนวกันไฟท่ีตองทําทุกป           
ในแปลงปลูกปา ซึ่งหญาแฝกจะไดรับการดูแลจากการ
กําจัดวัชพืชในแปลงปลูกถึงสองครั้ง และอีกครั้งเมื่อมีการ
ทําแนวกันไฟ อีกทั้งควรจัดใหมีงบประมาณในการบํารุง
รักษาหญาแฝกจนม่ันใจวาหญาแฝกรอดตายจากการ       
ปลูกครั้งแรกแลว

 2. การปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ ของสวนราชการ 
และศาสนสถาน เทาที่เฝาติดตามผล พบวาหลังจากปลูก
แลวเจาของพ้ืนที่ ไมได ใหความสําคญักบัการตัดใบหญาแฝก 
อาจดวยเปนงานทีห่นักหรอืไมมงีบประมาณ หญาแฝกทีป่ลูก 
จงึมีใบยาวรก ไมสวยงาม และเปนทีอ่ยูอาศยัของสตัวมพีษิ 
หรือหนู สุดทายเจาของพ้ืนที่ก็จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไปใช
ประโยชนอยางอื่นโดยไมเหลือหญาแฝกไว
 แนวทางแก ไข
 - ในการสงเสริมการปลูกหญาแฝก ควรแนะนํา
ใหปลูกไมเกษตรหรือไมปามีคาเปนไมประธาน ที่เปนตนไม
ทีม่คีณุคาหรอืไมทีผู่ปลกูสามารถนาํมาใชบรโิภคได เพือ่ใหผูปลกู 
จะไดดูแลไมประธาน หญาแฝกก็จะไดรับการดูและไปดวย
 - บางพืน้ที ่ทีม่คีวามสําคญั เชน ถาตองการรกัษาไว 
เปนพืน้ทีด่งูาน กค็งตองเขาไปชวยในการบํารงุรกัษาหญาแฝก ฯ
 - ใหความสําคญั กบัการสงเสรมิการใชประโยชน
จากใบหญาแฝก เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางที่ราษฎร
ไปใชไดงาย
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แผนงานและเปาหมายการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559

แนวทางการพฒันาและเพ่ิมศกัยภาพใหเปนศนูยเรียนรูและรณรงคการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดาํริ

 1. ปลูกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้ารวมกับการ            
การฟนฟปูาไม ในพืน้ทีเ่สีย่งภยัดนิถลม ตามพืน้ทีเ่ปาหมาย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองที่อําเภอชนแดน อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ รวมจํานวน 600,000 กลา ซึ่งจะดําเนินการ
ควบคูไปกับการจัดฝกอบรม
 2. ปลูกเพื่อการอนุรักษ ดินและนํ้า ร วมกับ               
สวนราชการ องคกรเอกชน สถานศึกษาและสถาบันศาสนา
และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการสงเสริมการใชหญาแฝก 

จํานวน 200,000 กลา ซึ่งปจจุบันมีหลายหนวยงาน        
มาติดตอประสานวาตองการปลูกหญาแฝก แตศูนยฯ          
ไดแจงไว ใหรอฤดู 
 3. ปลูกเพื่อการสาธิตการใชประโยชนหญาแฝก 
เพือ่เปนแหลงศกึษาดงูาน ของศนูยฯ จาํนวน 200,000 กลา
 4.  การจัดฝกอบรมราษฎร ในพ้ืนทีเ่สีย่งภัยดนิถลม 
ทองท่ีอาํเภอชนแดน อาํเภอเมอืงเพชรบูรณ อาํเภอหลมสัก 
และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 แหง/รุน

 1. พื้นที่ตั้งของศูนยฯ มีภูมิทัศนธรรมชาติเดิม
สวยงามและเปนแหลงทองเท่ียว และหากสอดแทรก            
ความรูตางๆ เขาไปดวยก็จะเกิดประโยชนแกผูมาเที่ยวชม
และนําไปสูความตองการหญาแฝกไปปลูกในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง
 2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนยฯ ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงาน กปร. ในการ จัดทํา
ศูนยเรียนรูดานการใชประโยชนหญาแฝก ซึ้งจะทําใหองค
ประกอบของการเปนสถานที่ศึกษาดูงานชัดเจนและ              
นาสนใจข้ึน และศูนยฯ ก็มีแนวคิด ที่จะสอดแทรก ปรัชญา 
“ศาสตรแหงพระราชา” ผสมผสานใหมีความสอดคลอง 
และสัมพันธ กับแนวพระราชดําริเรื่องหญาแฝกดวย

 3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนยฯ ยังไดรับ
งบประมาณ ในการสรางอาคารศูนยเรยีนรู จากกรมปาไมดวย 
ซึ่งจะเพ่ิมศักยภาพในการใชเปนท่ีประชุม สัมมนา และ
รองรับการเปนศูนยประสานงานตางๆ ในกิจกรรมการ         
สงเสริมการใชประโยชนหญาแฝก ไดอีกระดับหนึ่ง
 4. ศูนยมีเปาหมาย จะสรางแพหญาแฝก เพิ่มขึ้น 
เพ่ือใหหญาแฝกรักษาสภาพน้ําของอางเก็บน้ําปาแดง         
สรางแหลงทองเท่ียว และเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเพาะชํา
หญาแฝกอีกทางหนึ่งดวย
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กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.

การติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการพัฒนาและรณรงค การใช หญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ป งบประมาณ 2559 ในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
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 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ          
ปงบประมาณ 2559 โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการ
และติดตามประเมินผลการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝก 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ ผูบริหาร เจาหนาท่ีสาํนักงาน กปร. 
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เปนภารกิจหน่ึงในการติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานดานหญาแฝก เพ่ือทราบ
ปญหา อปุสรรคและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน และ
รายงานใหคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ 
ตลอดจนสํานักงาน กปร. ทราบตอไป
 ในปงบประมาณ 2559 ไดติดตามพื้นท่ีจังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ใน 5 พื้นที่ 3 หนวยงาน 
ไดแก กรมพฒันาทึด่นิ กรมปศุสตัว และกรมอทุยานแหงชาติ 
สัตวปา และพันธุพืช  ในการดําเนินงานการปลูกหญาแฝก
โครงการศึกษาความเปนไปไดของการขยายพันธุหญาแฝก

ดวยเมลด็ ณ ศนูยศกึษาวธิกีารฟนฟูทีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุม 
อนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ จงัหวดัราชบรุ ี(กรมพฒันาทีด่นิ 
และกรมปศุสัตว) การปลูกหญาแฝกในโครงการสงเสริม
การปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมสีวนรวม ณ วดัทาเรอื อาํเภอ
ทาเรือ จังหวัดกาญจนบุรี การปลูกหญาแฝกในโครงการ
สงเสรมิการปลกูหญาแฝกโดยชุมชนมสีวนรวม ณ บานนายสวาง 
ขาตน บานหมู 7ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค  จังหวัด
กาญจนบุรี การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
ของศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดาน
ปาไมที่ 4 ณ บานหวยสมจิต ตําบลสหกรณนิคม อําเภอ
ทองผาภูม ิจงัหวัดกาญจนบรุ ีและการสงเสรมิปลูกหญาแฝก 
เ พ่ือการอนุรักษ ดินและนํ้าและการพังทลายของดิน                   
ณ  สถานปฏบิตัธิรรม “มหามายา ภมูายาเทวสีถาน” หมู 7 
ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี              
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

การปลูกหญาแฝกในโครงการศึกษาความเปนไปไดของการขยายพันธุหญาแฝกดวยเมล็ด 
ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี 
(กรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว)

 ความเปนมาของการดําเนินงาน เน่ืองจาก            
ความตองการหญาแฝกท่ีมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
การเพ่ิมปริมาณหญาแฝกใหเพียงพอตอการใชประโยชน       
ในการอนรุกัษดนิและน้ําและดานอ่ืนนัน้ ในปจจบุนัจะใชวธิกีาร 
เพิ่มจํานวนหนอ กลาหญาแฝกหรือเพิ่มจํานวนตนตอ            
กอใหมปีริมาณมากขึน้ โดยทาํการขยายพันธุในแปลงขนาดใหญ 
แปลงยกรอง และในถุงพลาสติก ซึ่งมีขอจํากัดดานพ้ืนที่ 
ซึ่งตองใชเนื้อที่ คาใชจายในการดําเนินการ และการขนสง
ไปยังพื้นที่ขยายผลมาก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะขยายพันธุ

1
หญาแฝกโดยใชเมล็ด ซึ่งจะไดตนกลาที่มีระบบรากที่             
แข็งแรงกวา เพ่ิมเปอรเซน็ตการอยูรอด และสามารถขยายพนัธุ 
ในปริมาณมาก เพื่อใช ในการขยายผล อนุรักษดินและน้ํา 
ปองกันดินพังทลาย ฟนฟูสภาพดิน ผืนปา และระบบนิเวศ
ใหสมบูรณขึ้น โดยใชศูนยฯ เขาชะงุมฯ เปนแหลงศึกษา 
วิจัยความเปนไปไดของการขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด
ทั้งน้ี การดําเนินงานศึกษาทดลอง วิจัยความเปนไปได            
ของการขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด ไดแก
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 1.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพ
ของแตละพนัธุหญาแฝกดวยเมล็ด และการเปล่ียนแปลง 
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)
  - การศกึษา ทดลอง วจิยัโดยการคัดเลือกพ้ืนที่
ดําเนินงาน 2 แหง ไดแก โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดิน
เส่ือมโทรมเขาชะงุมฯ จงัหวัดราชบรุ ีและสถานีพฒันาท่ีดนิ
ระยอง จังหวัดระยอง ในสภาพพื้นที่ที่มีดินที่แตกตางกัน
และศกึษาสมบัตทิางกายภาพและเคมีของดนิเพือ่เปรยีบเทยีบ 
สภาพภูมิอากาศและสภาพพื้นท่ี อาทิ จังหวัดราชบุรี          
สภาพภมูอิากาศแหงแลง ลกัษณะดนิเปนดนิทายาง ดนิรวน
ปนทรายผสมกรวด จงัหวัดระยอง สภาพภมูอิากาศรอนชืน้ 
ลักษณะดินเป นดินมาบบอนมีความอุดมสมบูรณตํ่า               
ดําเนินการโดย
  1. คดัเลอืกพืน้ทีด่าํเนนิงาน 2 แหง และเตรียม
กลาหญาแฝกท่ีมศีกัยภาพในการออกดอกและติดเมล็ด 10 พนัธุ 
จากการศึกษา วิจัยการคัดเลือกพันธุหญาแฝกที่สามารถ
ตดิเมลด็ของ กรมปศสุตัว ไดแก หญาแฝกดอน 9 พนัธุ คอื 
อดุรธานี 1 พษิณุโลก ประจวบครีขีนัธ สระบุร ี1  กาญจนบรุี 
รอยเอ็ด จันทบุรี  หวยขาแขง และอุดรธานี 2 และ              
หญาแฝกลุม 1 พันธุ คือ เชียงราย
  2. เก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินกอนการทดลอง
  3. ปลูกหญาแฝกที่มีศักยภาพในการออกดอก
และติดเมล็ด 10 พันธุ ในแปลงทดลองทั้ง 2 แหง
 ทัง้นีผ้ลการดาํเนนิงานอยูระหวางรอผลการศกึษาวิจยั
 1.2 การศกึษาขอมลูทางสรีรวทิยาของเมลด็พนัธุ 
หญาแฝกเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการขยายพันธุหญาแฝก 
โดยใชเมล็ด (การคดัเลือกพันธุหญาแฝกเพือ่ผลิตเมลด็) 
(กรมปศุสัตว)
  การศึกษาคัดเลือกพันธุ หญาแฝกและเพ่ิม
ศักยภาพในการขยายพันธุ  และผลิตเมล็ดหญาแฝก                
โดยดําเนินการคัดเลือกพันธุ ที่ศูนยปฏิบัติการโครงการ
พฒันาท่ีดนิฯ ตามพระราชประสงค (หนองพลับ - กลัดหลวง) 
อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ เพือ่นาํไปทดลองปลกู

ทีศ่นูยศกึษาวิธกีารฟนฟทูีด่นิเสือ่มโทรมเขาชะงุมฯ จงัหวดั
ราชบุรี
  ผลการทดลองในภาพรวมเบื้องตน จากการ
คัดเลือกหญาแฝก 36 พันธุ ในแปลงรวบรวมพันธุของศูนย
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค 
(หนองพลับ - กลัดหลวง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดพันธุ
หญาแฝกที่มีศักยภาพในการออกดอกและติดเมล็ด                
10 อนัดบัแรก ไดแก หญาแฝกดอน 9 พนัธุ คอื อดุรธานี 1 
พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ สระบุรี 1 กาญจนบุรี รอยเอ็ด 
จนัทบรุ ี  หวยขาแขง และอดุรธาน ี2 และหญาแฝกลุม 1 
พันธุ คือ เชียงราย พบวาการเจริญเติบโตดานเสนผาน
ศนูยกลางกอของหญาแฝกลุม พนัธุสงขลา 3 และหญาแฝก 
ดอนพันธุชัยภูมิมีเสนผานศูนยกลางกอเฉล่ียมากที่สุด           
สวนการเจรญิเตบิโตดานความสงูตนของหญาแฝกลุม พบวา 
พนัธุศรีลงักาและหญาแฝกดอนพนัธุเลย มคีวามสงูตนเฉลีย่
มากที่สุด พบวา นํ้าหนักเมล็ด เฉล่ียพันธุลุมมีนํ้าหนัก
มากกวาพันธุดอนคือ 1.2274 กรัมและ 0.9167 กรัมตาม
ลาํดบั จาํนวนเมลด็ พนัธุลุมมจีาํนวนเมลด็นอยกวาพนัธุดอน
คือ 830 เมล็ด:กรัม และ 1,117 เมล็ด:กรัม ตามลําดับ 
(เฉลี่ย 1 กิโลกรัม ประมาณ 830,019 - 1,117,369 เมล็ด
ตามลําดับ)
 ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
 การขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ดจะสามารถลด      
คาใชจายในการสงเสริม ขยายผลทีต่องใชรถบรรทกุหลายคนั 
เพ่ือบรรทกุ หนอ กลาหญาแฝกไปขยายผล สงเสรมิในพืน้ทีต่างๆ 
สบืเนือ่งมาจากความตองการหญาแฝกของเกษตรกร ชมุชน 
หนวยงาน และผู สนใจมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
นอกจากน้ี ในสวนของศูนยศกึษาวธิกีารฟนฟูทีด่นิเสือ่มโทรม
เขาชะงุมฯ ยังเปนแหลงศึกษา คนควา และสาธิตการใช
ประโยชนจากหญาแฝกในรูปแบบตางๆ ทีน่กัเรียน นกัศึกษา
ประชาชน เกษตรกรและผูสนใจไดเขารับการอบรม ศึกษา 
ดูงาน ตลอดจนนําผลจากการศึกษา ทดลอง วิจัย ปรับใช
และแก ไขในพ้ืนที่ดินของตนเองโดยเฉพาะดานการปลูก
หญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า 
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 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
 ในการคดัเลือกพันธุ พนัธุหญาแฝกท่ีใช ในการศกึษา
ถามีอายุมากเฉล่ีย 3 - 5 ปอาจทําใหผลการศึกษา                     
คลาดเคลื่อนได นอกจากนี้ สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงาน
ลาชาเนื่องมาจาก ตองดําเนินการคัดเลือกพันธุ ใหมที่ติด
เมล็ดให ไดกอน ซึ่งเปอรเซ็นต ในการงอกคอนขางต่ํา            

จึงตองมีการศึกษา ดานอื่นประกอบ และตองทดลองซํ้าใน 
10 พันธุ เน่ืองจากการติดเมล็ดคร้ังแรกใชหญาแฝกอายุ    
3 - 5 ปแลว จึงตองเริ่มปลูกใหมใน 2 ป โดยทดลองใน           
2 ลักษณะ และในพื้นที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ปญหาจาก
สภาพอากาศแหงแลงทําใหหญาแฝกเจริญเติบโตไมดี           
เทาที่ควร

 การปลูกหญาแฝกในการปองกันการชะลางพังทลาย
ในพื้นที่เชิงลาดบริเวณพื้นที่วัด  ริมตลิ่งของลํานํ้าและการ
ปรับปรงุภูมทิัศน ในพืน้ท่ี ใหสวยงาม โดยปลกูหญาแฝกบน
พื้นที่เชิงลาดบริเวณวัดซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตร 
สูง 15 - 20 เมตร ใชกลาหญาแฝกจํานวน 70,000 กลา 
พนัธุหญาแฝกท่ีใชดาํเนนิการคอื หญาแฝกดอน พนัธุราชบรุี 
 ความเปนมา ในการดําเนินงานเน่ืองมาจากพ้ืนท่ี         
วัดทาเรือ แตเดิมเปนที่ปาชา และเปนแหลงที่ทิ้งขยะ               
จนทําใหพื้นที่เสื่อมโทรม ภูมิทัศนของวัดไมสวยงาม และ
อาจสงผลใหเกิดสภาวะแวดลอมเปนพิษเน่ืองจากการทิง้ขยะ 

การปลูกหญาแฝกในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม 
ณ วัดทาเรือ อําเภอทาเรือ จังหวัดกาญจนบุรี (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)2

เกดิปญหาการชะลางพงัทลายของดินเชงิลาดบริเวณพืน้ทีว่ดั 
และการกัดเซาะดินริมตลิ่งของลํานํ้า นอกจากนี้ ชุมชนยัง
ตองการใหพื้นที่บริเวณนี้เปนแหลงทํากิจกรรมของชุมชน
ตามเทศกาล แหลงทองเทีย่ว ตลาดนํา้ ทีส่าํคญัของจงัหวดั
เพื่อรองรับรถไฟรางคูซึ่งคาดวาจะสรางในอนาคต และ  
เปนแหลงเศรษฐกิจเพื่อใหชาวบานท่ีอาศัยบริเวณริมตลิ่ง
ของลําน้ํามีรายไดจากการทําการคาขายท่ีบานได ซึง่ทางวัด 
องคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) หนวยงานเอกชน และ
ชาวบานในชุมชนรวมกันดําเนินงาน โดยมีเจาอาวาสและ
นายก อบต. เปนแกนหลัก
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 ดําเนินการถมดินในบริเวณพื้นที่วัดซึ่งได รับ              
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ   
นาํหญาแฝกมาปลูกเพือ่ปองกนัการพังทลายของดินเชงิลาด
บริเวณพ้ืนที่ของวัด ซึ่งศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกดานปาไมที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ใหการ
สนบัสนนุกลาหญาแฝกและพนัธุไมยนืตน ไมประดบั ตลอดจน 
ใหความรู เทคนิค วิธีการปลูก โดยปลูกหญาแฝกรวมกับ
ไมยืนตน ไมประดับหญาแฝกจะชวยยึดดิน ปองกันการ           
พังทลายของดิน  ปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่บริเวณวัดให
สมบูรณและสวยงาม ในสวนของพื้นท่ีริมตล่ิงของลําน้ํา      

จะปลูกไมประดับและไมยนืตน อาท ิปลูกตนอินทนลิน้ําเปน
ไมประดับ เนื่องจากมีดอกและใบที่สวยงาม ใหรมเงาและ
เจริญเติบโตเร็วแลว  ใบออนยังนํามาตากแดดใชชงเปนชา
ไวดื่มได ชวยแกเบาหวาน และใบแกชวยรักษาโรค                
ความดันโลหิตสูง เปนตน ทั้งน้ีพื้นท่ีเชิงลาดบริเวณวัด      
ดําเนินการปลูกหญาแฝกตั้งแต 3 ตุลาคม 2558           
โดยกจิกรรมการปลกูหญาแฝกและตนไมจะมีผูนาํทีเ่ปนแกนหลกั 
คือ พระ และชาวบานในชุมชนเปนกําลังสําคัญในการ            
ดูแลรักษา ตนไมทุกตนจะมีชื่อชาวบานดูแล จึงทําใหรูสึก
เปนเจาของที่จะดูแลรักษาตนไมของตนเองตอไป

 ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
 การนําหญาแฝกมาปลูกในเชิงลาดบริเวณพื้นท่ีวัด
และริมตลิ่งของลํานํ้าสามารถปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินได ในระดับหนึง่ นอกจากนีย้งัทาํใหเกดิความสามคัคี
รวมแรงรวมใจในชุมชน เนื่องจากเปนการรวมมือในการ
ดําเนินการตามหลัก “บวร” คือ บาน (ชุมชน) วัด ราชการ 
อาทิ อบต. เปนตน โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกและตระหนัก
ในการนําแนวพระราชดําริ ในการนําหญาแฝกมาใช 
ประโยชน  ในการป องกันการพังทลายของดินและ                      
การอนุรักษดินและนํ้า ทําใหพื้นที่ดินบริเวณวัดที่เคยเปนที่
ทิ้งขยะและปาชาเดิม มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น ซึ่งปจจุบัน

รากหญาแฝกเร่ิมยดึดนิไมใหพงัทลายเสียหายไดในระดบัหน่ึง 
นอกจากนี้ชาวบานในชุมชนมีการแบงหนาท่ี ในการดูแล
รกัษาหญาแฝกและไมยนืตนท่ีศนูยสาธิตฯ ใหการสนบัสนุน
มาปลูกทําใหหญาแฝกและไมยืนตนเติบโตไดดี มีศักยภาพ
ในการยึดดิน ปองกันการชะลางพังทลายของดินไดดีและ
เพิ่มความสวยงามใหกับพื้นที่
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
 แนวหญาแฝกบางสวนในบริเวณทีป่ลกูเกดิ ฟนหรอ 
ทําใหศักยภาพในการชวยยึดดินไม  ให พังทลายไมดี                   
เทาที่ควร
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 การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินบริเวณรอบขอบสระการอนุรักษดินและนํ้า และ           
การปรับปรุงบํารุงดิน
 สําหรับความเปนมาในการดําเนินงาน เกษตรกร
ตองการที่จะดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางพระราชดําริของ
เศรษฐกจิพอเพียง โดยหนวยทหารพฒันาเคลือ่นท่ี (นพค.) 
ที่ 11 ดําเนินการขุดสระให และใชยางพาราปูรองสระ              
ซึ่งจะเก็บน้ําไดดีกวาการปูดวยพลาสติก และเขารวม
โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม

ของศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก           
ดานปาไมที่ 4  ซึ่งใหการสนับสนุนพันธุหญาแฝก ไมผล 
ตลอดจนใหคาํแนะนําความรูดานเทคนิคในการปลูก ขดุสระ 
พันธุ ปลา ไก  ไมผลและพืชผักสวนครัว นอกจากนี้                  
นางเฉลียว ขาตัน ภรรยานายสวางฯ เปนผูนํากลุมอาชีพ 
เชน จักสาน ทําผาหม ปอกหมอน ผาเช็ดเทา และ
ผลิตภัณฑอาหาร อาทิ กลวยเบรกแตก เปนตน เพื่อเสริม
รายได และสงเสริมอาชีพในครัวเรือนใหกับชุมชน

การปลูกหญาแฝกในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม 
ณ บานนายสวาง ขาตน บานหมู 7 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
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 ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
 เกษตรกรเจาของพ้ืนที่ ใหการยอมรับและตระหนัก
รูถงึประโยชนของการใชหญาแฝกในการอนุรกัษดนิและน้ํา
และปองกนัการพังทลายของดินเปนอยางดยีิง่ และมคีวาม
ตัง้ใจจะดําเนินการปลกูในพืน้ทีส่วนอ่ืนของตนเองใหมากขึน้ 

โดยจะใหพื้นท่ีที่มีการใชประโยชนจากหญาแฝกเปน              
แหลงสาธติ ศกึษา หาความรู และเปนตวัอยางแกเพือ่นบาน 
และในบริเวณพื้นที่ ใกลเคียงตอไป
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 การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ ดินและนํ้า 
ปรับปรุงบํารุงดิน และปองกันการพังทลายของดิน               
โดยดําเนินการสาธิต ศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรูแบบ
ครบวงจรโดยมีการดําเนินงานของศูนย ดังนี้
 1. งานสาธิตและศึกษาดูงาน
  จดัทาํแปลงสาธติการใชประโยชนจากหญาแฝก 
ไดแก การปลูกหญาแฝกในพื้นท่ีเกษตรรอบโคนตนไม        
ขวางทางลาดชันรอบขอบบอการโชวระบบรากหญาแฝก
ปลูกรูปวีควํ่าเพ่ือชะลอการไหลของนํ้า และแปลงรวม   
พรรณไมพระราชทานประจําจังหวัด โดยมีนักเรียน 
นักศึกษา หนวยงานราชการ และประชาชนที่สนใจ                
มาศึกษาดูงานโดยเฉลี่ย 2,037 คน/ป
 2. งานฝกอบรม
  เสรมิสรางความรูความเขาใจ ในเร่ืองหญาแฝก 
โดยเฉพาะการใชประโยชนดานการอนุรักษดินและน้ํา       
ปละ 2 รุน รุนละ 50 คน  ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 1 รุน 
และเยาวชน จํานวน 1 รุน ซึ่งไดดําเนินการฝกอบรมมา
ตั้งแตป พ.ศ.2550
 3. งานเพาะชําหญาแฝก
  เพาะชําแบบกลาถุง เพ่ือใช ในการแจกจาย           
สงเสริมการปลูกหญาแฝกของชุมชน 

 4. งานสงเสริมการปลูกหญาแฝก
  สนับสนุนกล าหญาแฝกในรูปของกล าถุง 
สําหรับสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนุรักษดินและ
นํ้าของชุมชน และหนวยงานราชการ ในทองท่ีจังหวัด
กาญจนบุร ีราชบรุ ีและสพุรรณบุร ีซึง่สวนใหญจะเปนการ
ปลูกขวางทางลาดชัน และรอบแหลงน้ํา รองลงมา               
จะเปนการปลูกในพื้นที่เกษตร ควบคุมรองนํ้า โดยมีการ          
นําไปปลูกไหลถนนนอยที่สุด
 5. งานเผยแพรประชาสัมพันธ
  ไดแก การจัดนทิรรศการและบรรยายใหความรู 
นอกสถานท่ี ใหแก โรงเรียน หนวยราชการและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 4 ครั้ง/ป โดยเฉลี่ยประมาณ 
600 คน/ปและจัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกรวมกับชุมชน 
ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยราชการ              
จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกเน่ืองในวันสําคัญตางๆ จํานวน  
4 ครั้ง/ป โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 คน/ป
 6. งานศึกษาวิจัย
   ไดแก การศึกษาระยะหางของการปลูก             
หญาแฝกทีเ่หมาะสมและการศกึษาการปลกูหญาแฝก
เสริมปาเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

การปลูกหญาแฝกเพ่ือการอนรุกัษดนิและนํา้ของศูนยสาธติการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝก
ดานปาไมที่ 4 ณ บานหวยสมจิต ตําบลสหกรณนิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)
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 ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
 การปลูกหญาแฝกเสริมในพ้ืนท่ีสวนปาจะชวยลด
ปรมิาณนํา้ไหลบาหนาดนิ และการสญูเสยีดนิตะกอน ตลอดจน 
ธาตุอาหารที่จะสูญเสียออกจากพ้ืนท่ีสามารถกักเก็บ
ความชื้นและธาตุอาหารใหดินมีความอุดมสมบูรณเพ่ิมข้ึน 
ทําใหตนไมมีการเจริญเติบโตไดดี ซึ่งจะสงผลใหการฟนฟู
ปาไมของไทยกลับมามีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณตอไป
นอกจากนี้ศูนยสาธิตฯ ยังเปนแหลงที่ ใหการสนับสนุน        
แจกจายกลาหญาแฝกเพื่อใช ในการอนุรักษดินและน้ํา        
ใหกับชุมชนวัดโรงเรียนสถานท่ีราชการตางๆ โดยให           
องคความรูทางวิชาการควบคูไป

 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
 ปญหาเร่ืองการขาดน้ํา ในการดแูล รกัษาหญาแฝก
และตนไมตางๆ ในชวงที่เกิดภาวะคอนขางแหงแลงทําให
เจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้ทัศนคติของชาวบาน
ในชุมชนบางสวนไมยอมรับการใชประโยชนจากหญาแฝก
ในการอนรุกัษดนิและนํา้  เนือ่งจากตองนาํหญาแฝกไปปลกู
ในพื้นที่การเกษตร ซึ่งถูกมองวาเปนการไปแยงอาหารของ
พืชเกษตร 

การปลูกหญาแฝกเพื่อการปองกันการพังทลายของดินและอนุรักษดินและนํ้า
ณ สถานปฏิบัติธรรม “มหามายา  ภูมายาเทวีสถาน” หมู 7 ตําบลหินดาด อําเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

5
 การปลูกหญาแฝกเพ่ือปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดินรอบขอบบอ และในแนวระดับขวางความลาดเท
ของพืน้ที ่และการปลกูเพือ่อนรุกัษดนิและน้ํา ปรบัปรงุบาํรงุดนิ 
รกัษาความชุมชืน้ในดินรอบโคนตนไมของสถานปฏิบตัธิรรม 
“มหามายา ภูมายาเทวีสถาน” ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร 
พนัธุหญาแฝกที่ ใชดาํเนนิการคอืหญาแฝกดอน พนัธุราชบุรี 
 ความเปนมาในการดําเนินงานเน่ืองมาจากการท่ี
คณุดนรุจุ ศวิกรธนพงศ เจาของสถานท่ีปฏบิตัธิรรม ไดเหน็
แนวทางการดําเนินงานของโครงการหลวง ซึ่งไดนํา              
หญาแฝกมาปลูกรอบขอบบอมีศักยภาพในการปองกันการ
ชะลางพังทลายของดินไดดีจึงมีแนวคิดที่จะนําหญาแฝก         

มาใชประโยชนเพื่อปองกันการพังทลายรอบขอบบอนํ้าทั้ง 
2 บอ ไดแก บอที่ 1 บอทรงกลม มีความกวาง 25 เมตร            
ยาว 28 เมตร ความลกึ 9.50 เมตร บอที ่2 บอทรงเหล่ียม 
มีความกวาง 25 เมตร ยาว 77 เมตร ความลึก 7.50 เมตร
และเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้าโดยปลูกรอบโคนตนไม             
อาทิ ประดู มะคา ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนหญาแฝก               
และพันธุไมยืนตน ตลอดจนการใหความรู แนะนําการปลูก
จากศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก          
ดานปาไมที ่4 จงัหวดักาญจนบรุี และเร่ิมดําเนนิการต้ังแต
ป 2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน
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 ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
 การนําหญาแฝกมาปลูกรอบขอบบอ เพ่ือปองกัน
การชะลางพังทลายของดินรอบขอบบอนํ้าทั้ง 2 บอ และ 
ในแนวระดบัขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีหญาแฝกจะชวยยดึ
หนาดินและทําใหสามารถปองกันการพังทลายของดิน   
รอบขอบบอได ในระดับหน่ึง นอกจากน้ีการปลูกรอบ         
โคนตนไม รากของหญาแฝกจะชวยเก็บกักน้ําไว ในดนิ และ
เนือ่งจากลักษณะดนิในพ้ืนท่ีเปนดินดาน หญาแฝกดอนพนัธุ 

ราชบุรี สามารถเติบโตไดดี โดยรากหญาแฝกสามารถ          
หยั่งลึกลงไปในดินดาน ซึ่งนอกจากชวยยึดหนาดินแลว  
รากยังหยั่งลึกชอนไชใหดินเกิดรูพรุน ดินจะมีความชื้นเพิ่ม
ขึ้นจึงทําใหตนไมเจริญเติบโตไดดีขึ้น
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
 แนวแถวหญาแฝกบางสวนมีฟนหรอเกดิขึน้จาํนวนมาก 
ทาํใหศกัยภาพในการปองกนัการชะลางพังทลายไมไดผลดี
เทาที่ควร

ในการติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว สรุปภาพรวมไดดังนี้

 สภาพปญหา พบวา จากการท่ีทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล  อม ในพื้ นที่ ป  าต  นนํ้ าลํ า ธารที่ สู งชั น                       
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ปาไมไดถูกบุกรุกทําลายจากการ
ทาํการเกษตร และจากพบิตัภิยัทางธรรมชาติ อาท ินํา้หลาก  
สงผลใหระบบนิเวศเสื่อมโทรม ดินไมสามารถดูดซับนํ้า       
ไดดีดังเดิม นํ้าฝนที่ตกลงมาสวนใหญจะเกิดเปนนํ้าไหลบา
หนาดนิซึง่เปนตวัการสําคญัของการเกิดการชะลางพังทลาย 
และในภาวะแหงแลง ดินจะเปนดินดานท่ีแข็ง ทําใหพืช        
และตนไมตาย และเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้
ปญหาท่ีเกดิจากความตองการหญาแฝกทีม่ปีริมาณเพิม่ขึน้
อยางตอเน่ืองทุกป ทําอยางไรที่จะเพ่ิมปริมาณหญาแฝก 
ใหเพียงพอตอการใชประโยชน ในการอนุรักษดินและนํ้า 

ปองกันการพังทลายของดินและดานอื่นนั้น แนวคิดในการ
ขยายพันธุหญาแฝกโดยใชเมล็ดจงึเปนทางเลอืกหนึง่ในการ
สงเสรมิขยายพนัธุ ใหไดปริมาณมาก และสามารถประหยัด
คาใชจายในการขนสงไปยังพื้นที่เปาหมายไดอีกดวย 
 ประโยชนที่ ไดรับจากการดําเนินงาน พบวา          
การปลูกหญาแฝกเสริมในพ้ืนที่สวนปาจะชวยลดปริมาณ 
นํา้ไหลบาหนาดนิและการสญูเสยีตะกอนดนิและธาตอุาหาร
ไมใหออกจากพ้ืนท่ี สามารถกกัเกบ็ความชืน้และธาตอุาหาร
ใหดินมีความอุดมสมบูรณ ทําใหตนไมมีแนวโนมของการ
เจริญเติบโตไดดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการฟนฟูปาไมของไทย
กลับมามีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณตอไปในสวนของการ
ศึกษา วิจัย การขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด นอกจาก  
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จะชวยเพ่ิมปริมาณใหไดกลาหญาแฝกมากขึน้แลว ยงัสามารถ 
ลดคาใชจายในการสงเสริม ขยายผลท่ีตองใชรถบรรทุก
หลายคันเพ่ือบรรทุก หนอ กลาหญาแฝกไปสงเสรมิในพืน้ท่ีตางๆ  
นอกจากน้ีพื้นท่ี ในการดําเนินการสามารถเปนแหลงสาธิต 
ศกึษา คนควาการใชประโยชนจากหญาแฝกในรูปแบบตางๆ 
ที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรที่สนใจ
สามารถเขามารับการอบรม ศึกษา ดูงาน ตลอดจน               
นําผลจากการศึกษา วิจัย ไปปรับใชและแก ไขในพื้นท่ี     
ของตนเองตอไป สําหรับการปลูกหญาแฝกโดยที่ชุมชน       
มสีวนรวม อาท ิกจิกรรมของชุมชน ทาํใหเกดิความสามคัคี
ขึ้นในชุมชน และเกษตรกรท่ีเปนเจาของพ้ืนที่ยังใหการ
ยอมรับและตระหนักรูถึงประโยชนของการใชหญาแฝก         
ในการอนุรักษดินและนํ้า และปองกันการพังทลายของดิน 
โดยมีความตั้งใจจะดําเนินการปลูกในพ้ืนที่สวนอื่นของตน
ใหมากขึ้น 
 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา        
การปลูกหญาแฝกบางพ้ืนที่ที่ปลูกสภาพฟนหรอ ทําให
ศักยภาพในการชวยยึดดินไม ใหพังทลายไมดีเทาท่ีควร
ปญหาเร่ืองการขาดน้ําในชวงท่ีเกิดภาวะคอนขางแหงแลง
ทําใหกลาเจริญเติบโตไดไมดี นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดจาก
ทัศนคติของชาวบานสวนหนึ่งไมยอมรับหญาแฝกในการ        
ใชประโยชนดานการอนุรักษดินและนํ้า เนื่องจากการนํา
หญาแฝกไปปลูกในพื้นท่ีเกษตรถูกมองวาเปนการไปแยง
อาหารของพืชเกษตรและในสวนการศึกษา วิจัยถาพันธุ
หญาแฝกมีอายุมากโดยเฉลี่ย 3 - 5 ป อาจทําให                    
ผลการศึกษาคลาดเคลื่อนได  

 ขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ หญาแฝก 
พบวา ควรดําเนินการปลูกหญาแฝกรวมกับการปลูกปา  
เพ่ือฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาอุดมสมบูรณ นอกจากน้ี
บรเิวณพ้ืนทีเ่ชงิลาดตลิง่รมินํา้ในระดบัชัน้ลางทีต่ดิกบัลาํนํา้ 
ควรมกีารพจิารณาใชระบบวธิหีญาแฝกรวมดวยในตาํแหนง
พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อลดคาใชจายในการกอสรางและ
สามารถชวยยึดดินไมใหพังทลายไดเชนกัน สวนบริเวณ
พื้นท่ีถาเปนจุดยอดเชิงลาดควรปลูกหญาแฝกเขามา                 
4 - 5 เมตร รากหญาแฝกจะชวยยึดพื้นที่บนสุดซึ่งเปน        
จุดอันตรายโดยปลูกระยะหางแถวละ 50 เซนติเมตร
ประมาณ 5 - 6 แถว และถามแีนวหญาแฝกบรเิวณทีป่ลกูพงั 
เกิดฟนหรอ ควรมีการซอมแซมในแนวฟนหรอ โดยบํารุง
ดวยปุยในระยะแรก และรดนํ้าสม่ําเสมอเพ่ือชวยให           
หญาแฝกต้ังตัวไดมีศักยภาพในการชวยยึดดินไม ให             
พังทลายไดดี สําหรับการศึกษา วิจัย เรื่องการขยายพันธุ
หญาแฝกโดยเมลด็ ควรดาํเนนิการอยางตอเนือ่งจนทราบวา 
พนัธุ ใดสามารถขยายพันธุดวยเมล็ดไดดทีีส่ดุ ไมกระจายพันธุ 
ในธรรมชาตเิปนวชัพชืตอไป และควรมกีารกาํหนดขอบเขต 
เวลา การส้ินสุดของการศึกษาอยางชัดเจน นอกจากนี้      
ควรใหการสงเสริมความรู ในชุมชนเกิดการยอมรับถึง              
การใชประโยชนจากหญาแฝกอยางกวางขวาง ใหมคีวามรู
ความเขาใจที่ถูกตองในสวนการอบรมงานหัตถกรรม         
ทําผลิตภัณฑเกี่ยวกับหญาแฝก ควรจัดหาวิทยากรที่
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ ใหทันสมัยเพ่ือรองรับตลาด 
เนื่องจากมีการแขงขันสินคาประเภทนี้คอนขางสูง
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สวนพัฒนาสิ่งแวดลอม ฝายกิจการเพื่อสังคม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 เมื่อมีการใชประโยชนจาก “ใบ” หญาแฝกอยาง “เพิ่มมูลคา” มากขึ้น ก็จะ 
สงผลยอนกลับใหเกิดการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้ามากขึ้น
 นี่คือแนวคิดท่ีนํามาสูการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกโครงการท่ีขยายผล 
จากการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ            
ซึ่งปตท. ดําเนินงานรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. และกรมพัฒนาท่ีดิน                 
มาตั้งแตป 2549 สวนกิจกรรมขยายผลดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก                
เริ่มในป 2551
 กาลเวลาผานพนจนถึงบัดนี้ เกิดผลิตภัณฑหลากหลายจากใบหญาแฝกท่ี
สรางสรรคขึ้นจากทักษะดานหัตถกรรมท่ีมีอยู ในสายเลือดคนไทยอยูแลวเติมเสนห        
ดวยแนวคิดดานการออกแบบท่ี ปตท.สงเสริม เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑที่มีความรวมสมัย 
สอดคลองกับการใชประโยชนของวิถีชีวิตปจจุบัน เปนคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ิน              
ที่จําหนายในรานภัทรพัฒนของมูลนิธิชัยพัฒนา และเปนการเพ่ิมมูลคาใบหญาแฝก            
นอกเหนือจากการนําใบมาใชคลุมดินเพื่อเก็บความชื้น หรือผสมทําปุยหมัก

สราง “ลวดลาย” จากเสนใยแฝก
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 ตอยอดจากทักษะการทาํเสือ่กก ตัง้แตการยอมส ีสานและทอเสือ่และการถัก
เมคราเมคร้ันเปล่ียนวัตถุดบิเปนใบหญาแฝกกลุมจึงสรางสรรคลายเมด็มะยมผสมกับ
เทคนิคการยอมสีที่เปนความถนัด กลายเปนจุดเดนของงานหัตถกรรมจากกลุมฯ       
จดุเดนของแมลายน้ีคอื การควัน่ใบแฝกใหเปนเสนเลก็ๆ ทีม่ขีนาดสมํา่เสมอลายเมด็มะยม            
จงึจะขึน้สวยรวมท้ังความถีแ่ละจงัหวะการวางเมด็มะยมจากเสนยึดท่ีเปนแนวเดยีวกนั
ทั้งหมด ทําใหกลุ มฯ สามารถดัดแปลงประยุกต ไดหลายรูปทรง ซึ่งมาจาก
ประสบการณที่ลองผิดลองถูกจนชํานาญนั่นเอง

ลองดูลวดลายผลิตภัณฑ จากใบหญ าแฝก  5 แม ลาย
ซึ่ ง เป นอัตลักษณ ของชุมชนเครือข  ายคนรักษ แฝก

ลายเม็ดมะยม (การถัก): กลุมหัตถกรรมแฝกและกก
บานโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ

ลายซิกแซก (การสาน/ทอ):กลุมผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
บานแกใหม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 ความพิถีพิถันในการใชเทคนิคการควั่นใบแฝก ผสมกับตอกใบแฝก นํามาสาน
ขัดแลววางลายที่สรางพื้นผิวสัมผัสเปนลายซิกแซกซึ่งเปนจุดเดนของกลุม สานขึ้นรูป
เปนตะกรา กระเปา พรม และตกแตงดวยการมัดลาย

ลายยก (การสาน) : กลุมผลิตภัณฑหญาแฝก
บานเกาะสวาด อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

 ความชาํนาญจากการใช ใบหญาแฝกเปนวตัถดุบิสานขึน้รปูเปนกลองและตะกราเพ่ือจาํหนายในพืน้ทีน่บัสบิป ทาํให
งานมีความประณีต ดวยการเตรียมตอกจากใบหญาแฝกที่มีขนาดเทากันสมํ่าเสมอ คัดเลือกขนาดใบท่ีทําตอกสําหรับ
กลุมเสนพุงกับเสนยืน เกิดเปนลายยกธรรมดาที่เรียกวาลายขัด แบงเปนลายเม็ดขาวกับลายเม็ดแตง เสนใยแฝกท่ีมี
ลักษณะยืดหยุนทําใหลายขึ้นชัด สวย และตึงแนน
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ลองดูลวดลายผลิตภัณฑ จากใบหญ าแฝก  5 แม ลาย
ซึ่ ง เป นอัตลักษณ ของชุมชนเครือข  ายคนรักษ แฝก

ลายดอกพิกุล/ลายลูกแกว (การสาน): กลุมผลิตภัณฑหญาแฝก 
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน

ลายนํ้าไหล (การสาน): กลุมผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
บานกอซาว อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

  งานถนัดกอนที่จะรูจักกับใบหญาแฝก คือการนําเชือกสังเคราะหมามัดเปนกระเปาเพ่ือจําหนายในพ้ืนท่ี           
ตอมาไดรับการสงเสริมให ใช ใบหญาแฝกแทนจึงนําทักษะเดิมมาควั่นใบแฝก เกี่ยวลายมัดเปนลายดอกพิกุล นอกจากนี้                 
กลุมยังเปนพื้นที่ตนแบบในการเรียนรูเรื่องการเตรียมใบแฝกเพื่อใชควั่น

  งานถนั
ตอมาไดรับการสงเ

 ใช ใบหญาแฝกท่ีตระเตรียมอยางดีมาสานแบบโปรงใหเปนเสนคล่ืน
รอบๆ เกิดลายพล้ิวไหวสวยงามอยางท่ีเรียกวาลายนํ้าไหลลวดลายท่ีประณีต
เหมาะสาํหรับทาํเปนกระเปาขนาดเล็ก ตะกราใสของขนาดเลก็ หรอืเปนของขวัญ 
ของที่ระลึก

 งานหัตถกรรมเชิงจัก สาน ทอ สะทอนถงึวิถชีวีิตพ้ืนบาน ชวยทาํใหความเปนอยูในยคุดิจติอลนุมนวลขึน้ เม่ือผสม
กับความรูดานการออกแบบ หรือไอเดียดีๆ ก็ชวยใหผลงานมีความนาสนใจ สามารถจําหนายเปนรายได และยังเปนการ
สรางแรงจูงใจในการปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดินน้ําอยางกวางขวางเปนการตามรอยพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนั่นเอง

สนใจงานหัตถกรรมจากใบหญาแฝก ติดตอกลุมตางๆ ไดที่ 
 • กลุมหตัถกรรมแฝกและกกบานโคกปรง อาํเภอวิเชยีรบรุ ีจงัหวดัเพชรบรูณโทร.091-025-0558 (คณุปราณี มุงลอื)
 • กลุมผลติภณัฑจากใบหญาแฝกบานแกใหม อาํเภอภซูาง จงัหวดัพะเยาโทร.089-835-3828 (คณุเขม็ทอง คํา้จนุ)
 • กลุมผลิตภัณฑหญาแฝกบานเกาะสวาด อําเภอตากใบ จงัหวัดนราธวิาสโทร. 086-968-4235 (คณุจินต เทพกาํเนิด)
 • กลุมผลิตภัณฑหญาแฝก อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกนโทร. 084-892-2614 (คุณฤดี จันทรแดง)
 • กลุมผลติภณัฑจากใบหญาแฝกบานกอซาว อาํเภอภซูาง จงัหวดัพะเยา โทร. 087-184-7506 (คณุหลง ไชยลงักา)
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