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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณาธิ ก าร

หญาแฝก “กําแพงธรรมชาติท่มี ีชีวิต” จากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทําให
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา หญาแฝกไดเปนที่รูจัก และไดสรางประโยชนมากมายใหกับการเกษตรของ
ประเทศไทย ในปงบประมาณ 2559 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ในฐานะเปนหนวยงานกลางในการดําเนินงานสนองพระราชดําริ ดานการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกยังคงทําหนาที่เปนแกนกลางในการประสานงานกับหนวยงานตางๆ
ทั้งดานการศึกษาวิจัย และการขยายผลสูเกษตรกร เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดคือการ อนุรักษดินและนํ้า
ตลอดจนนําใบหญาแฝกมาผลิตเปนงานหัตถกรรมเพื่อเปนการสรางงานรายไดใหเกษตรกร
สําหรับจุลสารภูมิวาริณอนุรักษฉบับนี้ จะขอนําเสนอการนําหญาแฝกเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรม
การผลิตในฟารมของ รอยตรีสรุ ชัย บุญคง ทีน่ าํ หญาแฝกเขาไปชวยในการปรับปรุงบํารุงดิน สรางความชุม ชืน้
ใหแกตน ไม ตลอดจนเปนแหลงเรียนรูเ รือ่ งหญาแฝกของเกษตรกรในชุมชน การดําเนินงานของศูนยสง เสริม
การใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดเพชรบูรณการติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
พัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯที่จังหวัด ราชบุรี และกาญจนบุรี และการนํา “ใบ” หญาแฝก
มาเพิ่มมูลคา สราง “ลวดลาย” จากเสนใยแฝก นํามาสูการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
ทายนี้ กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานทีไ่ ดรว มสง งานวิจยั ขาวสาร หรือกิจกรรมตางๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การดําเนินงานหญาแฝก ลงในจุลสาร ภูมวิ าริณอนุรกั ษ ฉบับนีแ้ ละหวังเปนอยางยิง่ วา จุลสาร ภูมวิ าริณอนุรกั ษ
ฉบับนีจ้ ะเปนอีกหนึง่ สือ่ กลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ ไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง
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กิจกรรมการผลิตในฟารมของ
รอยตรีสุรชัย บุญคง
สวนพัฒนาสิ่งแวดลอม ฝายกิจการเพื่อสังคม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แนวทางการดําเนินงานกิจกรรมในฟารม

การแกปญหา

รอยตรีสรุ ชัย บุญคง เปนหมอดินอาสาประจําหมูบ า น
หมูที่ 6 ตําบลยานรี อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
เปนผูที่มีวิธีการแก ไขปญหาดินลูกรังใหกับพื้นที่ของตนเอง
ไดเปนอยางดี และนํามาใชประโยชนได ในระยะเวลาอันสัน้
โดยมีพนื้ ทีท่ าํ การเกษตรแบบผสมผสาน รวมประมาณ 32 ไร
เช น ทํ า สวนไม ผ ลและไม ยื น ต น ทํ า นา ทํ า นาแฝก
ปลูกพืชสวนครัว และเลี้ยงสัตว ไดแก ไกพื้นเมือง เปดไข
ปลาเบญจพรรณ และกบเนือ้ เปนตน นอกจากนี้ ยังชวยเหลือ
งานของกรมพัฒนาที่ดินไดเปนอยางดี สามารถเผยแพร
และประชาสัมพันธผ ลิตภัณฑตา ง ๆ ของกรมพัฒนาทีด่ นิ ไดดี
จึงไดรับการคัดเลือกใหเปนหมอดินอาสาประจําหมูบาน
และมีบทบาทที่ โดดเดนเปนวิทยากรถายทอดความรูดาน
การเกษตรแบบอินทรีย เปนตน

จากการทีด่ นิ สวนใหญเปนดินลูกรัง มีธาตุอาหารนอย
ปลูกพืชไมงอกงาม บอนํา้ ขุน ขน ดินรอบบอ พังทลาย ทําสวน
ไม ป ระสบผลสํ า เร็ จ จึ ง ได ห าวิ ธี แ ก ไ ขป ญ หาดั ง กล า ว
โดยการวางแผนการใชที่ดินใหเหมาะสม มีการแบงพื้นที่
เปนแหลงนํา้ แปลงปลูกไมผล พืชไร พืชสวนครัว และปศุสตั ว
เปนตน และไดทดลองปลูกหญาแฝก โดยขอสนับสนุน
กลาหญาแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี จํานวน
20,000 กลา และนํามาปลูกในป 2551 ณ บริเวณริมขอบ
สระนํ้า เห็นวา ไดผลดีดินขอบสระนํ้าหยุดพังทลายและ
นํ้าในสระเริ่มใสขึ้น ตอมาในป 2552 ได ไปขอรับการ
สนับสนุนกลาหญาแฝกจากสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ ปราจีนบุรอี กี ครัง้
จํานวน 80,000 กลา พรอมทั้งขยายพันธุกลาหญาแฝก
และปลูกเองในพื้นที่อีกจํานวนมาก

ปญหาการใชที่ดิน

วัตถุประสงคของเกษตรกรในการปลูกหญาแฝก

รอยตรีสุรชัย บุญคง มีพื้นที่ทําการเกษตร จํานวน
32 ไร ปลูกพืชแบบผสมผสาน มีทั้งไมผล พืชไร นาขาว
และเลี้ยงสัตว ดินที่ทําการเกษตรเปนกลุมชุดดินที่ 46
ชุดดินกบินทรบรุ ี ซึง่ เนือ้ ดินเปนพวกดินเหนียวปนกรวด หรือ
ปนลูกรัง สภาพของดินขาดความอุดมสมบูรณ เพาะปลูกพืช
ไมดี การระบายนํา้ ไมดี ในฤดูฝนมีนาํ้ แชขงั นาน 4 - 5 เดือน
และมีการชะลางพังทลายของหนาดิน ในบริเวณรอบสระนํา้
และสองขางทางของถนนภายในสวนในชวงฤดูฝน
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1. เพื่อสรางความชุมชื้นใหกับไมผล และปรับปรุง
บํารุงดิน โดยปลูกรอบไมผลและระหวางแถวไมผล
2. เพื่อปรับปรุงโครงสรางของดินใหรวนซุย และ
อุมนํ้าไดดีขึ้น
3. เพื่อปองกันการพังทลายขอบสระนํ้า
4. เพื่ อ เป น แบบอย า งและแหล ง เรี ย นรู  เ รื่ อ ง
หญาแฝกของเกษตรกรในชุมชน

ภาพพื้นที่กอนปลูกหญาแฝก

ภาพพื้นที่หลังการจัดการดิน

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
เฉลีย่ ไรละ 50,155 บาทตอไร หรือมีผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่
0.25 บาทตอหนอ
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พืชไมผลและไมยืนตน
1. มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4
ในฤดูการผลิตป 2557 มีพื้นที่ปลูกมะมวง
นํา้ ดอกไมเบอร 4 รวม 7 ไร ซึง่ เปนพืน้ ทีข่ องตนเอง ไดผลผลิต
ทัง้ หมด 7,994 กิโลกรัม หรือมีผลผลิตเฉลีย่ 1,142 กิโลกรัม
ตอไร ราคาที่ขายได 35 บาทตอกิโลกรัม ไดมูลคารวม
279,790 บาท หรือมีผลตอบแทนเฉลีย่ 39,970 บาทตอไร
โดยมีการลงทุนหรือตนทุน รวมทั้งหมด 21,418 บาท หรือ
ตนทุนการผลิตเฉลีย่ 3,059 บาทตอไร ซึง่ เปนตนทุนผันแปร

2,659 บาทตอไร หรือรอยละ 86.92 และตนทุนคงที่
400 บาทตอไร หรือรอยละ 13.08 โดยเปนตนทุนการผลิต
ตนทุนที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100 หรือมีตนทุน
การผลิต 2.68 บาทตอกิโลกรัม เมือ่ หักตนทุนการผลิตแลว
จะมีผลตอบแทนสุทธิรวมทั้งหมด 258,372 บาท หรือมี
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไรละ 36,911 บาทตอไร หรือมี
ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 32.32 บาทตอกิโลกรัม

ตนทุน ผลตอบแทนการผลิตหญาแฝกและมะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4
รายการ
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. ราคาทีเ่ กษตรกรขายไดที่ ไรนา (บาท/หนอ/กิโลกรัม)
7. ผลตอบแทนตอไร
8. ผลตอบแทนสุทธิตอไร
9. ผลตอบแทนสุทธิตอ (หนอ,กิโลกรัม)
ที่มา : จากการสํารวจ

6

หญาแฝก
รวม 10 ไร
เฉลี่ย/ไร

มะมวงนํ้าดอกไมเบอร 4
รวม 7 ไร
เฉลี่ย/ไร

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

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

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

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

ดานสัตวนํ้า
1. กบพื้นเมือง
ในฤดูการผลิตป 2556/57 พืน้ ทีเ่ ลีย้ งกบพืน้ เมือง
จํานวน 5 กระชัง กระชังมีขนาด 5 เมตร x 3 เมตร เนื้อที่
ประมาณ 15 ตารางเมตร ซึง่ เปนพืน้ ทีข่ องตนเอง ไดผลผลิต
ทั้งหมด 353 กิโลกรัม หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 71 กิโลกรัม
ตอกระชัง ราคาที่ขายได 85 บาทตอกิ โลกรัม ตนทุน
การผลิตเฉลี่ย 21,525 บาทตอรุน ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
21,400 บาทตอรุน หรือรอยละ 99.42 และตนทุนคงที่
125 บาทตอรุน หรือรอยละ 0.58 โดยเปนตนทุนการผลิต
ตนทุนที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100.00 หรือมี
ตนทุนการผลิต 60.98 บาทตอกิโลกรัม หรือมีผลตอบแทน
สุทธิเฉลี่ย 22.14 บาทตอรุน

2. ปลาเบญจพรรณ
ในฤดู ก ารผลิ ต ป 2556 พื้ น ที่ เ ลี้ ย งปลา
เบญจพรรณ รวม 8 ไร ซึ่งเปนพื้นที่ของตนเอง ไดผลผลิต
ทั้งหมด 12,000 กิ โลกรัม หรือมีผลผลิตเฉลี่ย 1,500
กิโลกรัมตอไร ราคาที่ขายได 45 บาทตอกิโลกรัม ตนทุน
การผลิตเฉลี่ย 4,847 บาทตอไร ซึ่งเปนตนทุนผันแปร
4,347 บาทตอไร หรือรอยละ 89.68 และตนทุนคงที่ 500
บาทตอไร หรือรอยละ 10.32 โดยเปนตนทุนการผลิตตนทุน
ที่ ไมเปนเงินสด (ประเมิน) รอยละ 100.00 หรือมีตนทุน
การผลิต 3.23 บาทตอกิโลกรัม หรือมีผลตอบแทนสุทธิเฉลีย่
41.77 บาทตอกิโลกรัม

ตนทุน ผลตอบแทนการผลิต กบพื้นเมือง และปลาเบญจพรรณ
รายการ
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

กบพื้นเมือง
5 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

ปลาเบญจพรรณ
รวม 8 ไร
เฉลี่ย/ไร
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
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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
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ดานสัตวปก
1. เปดไข
ในฤดูการผลิตป 2556 พืน้ ทีเ่ ลีย้ งเปดไข จํานวน
75 ตัว เนือ้ ทีเ่ ลีย้ ง 1 งาน ซึง่ เปนพืน้ ทีข่ องตนเอง ไดผลผลิต
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

ตนทุน ผลตอบแทนการผลิต เปดไข
รายการ
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
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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

กิ จ กรรมการทํ า เกษตรแบบผสมผสาน
แหลงเรียนรูใชประโยชนจากหญาแฝก

ทํานํ้าหมักชีวภาพไวใชเอง

ทําสวนมะมวงนํ้าดอกไม โดยปลูกหญาแฝกบํารุงดิน

เลี้ยงกบพื้นเมือง
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กิ จ กรรมการทํ า เกษตรแบบผสมผสาน
ปลาดุกและปลาเบญจพรรณ

เปดไข และไกพื้นเมือง

ไมผลและไมยืนตน นาขาว และผักสวนครัว
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ศู น ย ส  ง เสริ ม การใช ห ญ า แฝกอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ
ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2558
สํานักโครงการพระราชดําริและกิจการพิเศษ กรมปาไม

ที่ตั้งโครงการ
บานปาแดง หมูที่ 5 ตําบลปาเลา
อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 67140
พิกัดแผนที่ 721708 E
1819062 N (ระบบ WGS84)
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ประวัติความเปนมา
ดวยกรมปาไมมีคําสั่ง ที่ 2894/2555 ลงวันที่
27 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เรื่อง ใหจัดตั้งศูนยสงเสริม
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กรมปาไม
เพื่อปฏิบัติงานดานการดําเนินงานรณรงคการใชหญาแฝก
เพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา้ รวมทัง้ ฟน ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม ตามแผนแมบทการพัฒนาและรณรงคการ
ใชหญาแฝก ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2555-2559) ใหเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ จึงไดจัดตั้งศูนยสงเสริมการใชหญาแฝก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ กรมปาไม จํานวน 2 ศูนย ไดแก
1. ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม
2. ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบูรณ
โดยมีภารกิจ
1. สาธิตการใชหญาแฝกดานปาไม รองรับการ
ศึกษาดูงานแบบครบวงจร

ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. การปลูกหญาแฝกรวมกับการปลูกปาในพืน้ ที่
ปาสงวนแหงชาติ ยังไมประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม
เนื่องจาก วัชพืชอื่นมีการเจริญเติบโตเร็วกวาหญาแฝก
โดยเฉพาะจําพวกไมเถา เชน หมามุย จึงไมเจริญเติบโต
หรือตาย แตพอเริม่ กิจกรรมบํารุงรักษาปา โดยมีการกําจัด
วัชพืช ก็จะมองเห็นกลาแฝก แตก็ ไมเจริญเติบโต
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2. รณรงคสงเสริมและเผยแพรประชาสัมพันธ
แสะสรางกระบวนการมีสว นรวมของชุมชนใหเห็นประโยชน
และคุณคาของหญาแฝก
3. อบรมใหความรูแ ละถายทอดเทคโนโลยีดา นการ
ใชหญาแฝกใหกบั ขาราชการเจาหนาทีภ่ าคสนาม ผูน าํ ชุมชน
เกษตรกร เยาวชน และผูสนใจทั่วไป
4. ศึกษาวิจยั สรางองคความรู กระบวนการเรียนรู
พัฒนาการดําเนินงานเกี่ยวกับการใชหญาแฝก
5. ประสานเกีย่ วกับกิจกรรมหญาแฝกกับหนวยงาน
ภายในและภายนอก ตลอดจนองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของ
6. ขยายผลแนวทางการใช ห ญ า แฝกอั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดําริเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
7. ดําเนินการตามนโยบายและขอสัง่ การทีก่ รมปาไม
มอบหมาย

2. ปลู ก หญ า แฝกในพื้ น ที่ จั ด การฝ ก อบรม
ศูนยฯ มีเปาหมายการจัดฝกอบรมราษฎรในพื้นที่หมูบาน
เปาหมายเสีย่ งภัยดินถลม ในการเขาไปปฏิบตั งิ าน ศูนยฯ ก็จะ
คัดเลือกพื้นที่เปาหมายเพื่อปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษ
ดินและนํ้าดวย

3. ส ง เสริ ม การปลู ก หญ า แฝก ในพื้ น ที่
สวนราชการ และศาสนสถาน
เมือ่ ไดรบั การประสานงานจากสวนราชการตางๆ
วัด หรือสํานักสงฆ ศูนยฯ จะใหความรวมมือแกสวนนั้นๆ
เพราะมีแนวคิดวา สวนราชการ ตางๆ วัด หรือสํานักสงฆ
เปนสถานทีท่ มี่ รี าษฎรมาติดตอหรือเขามาทํากิจกรรมตางๆ

หากไดเห็นวามีการปลูกหญาแฝกเพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา้
ก็เปนทางหนึง่ ทีจ่ ะประชาสัมพันธและสงเสริมการใชหญาแฝก
ใหกวางขวางขึน้ โดยเฉพาะสํานักสงฆหรือวัด ศูนยฯ จะเขาไป
ดําเนินการปลูกเอง เพือ่ เปนการถวายใหเกิดเปนวิทยาทาน
แกผูสนใจตอไป

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559
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4. ปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ เป น การสาธิ ต การใช
ประโยชน ห ญ า แฝกในพื้ น ที่ สํ า นั ก งานฯ ในทุ ก ป
ศูนยฯ จะเก็บหญาแฝกไว ในกิจกรรมรอบพื้นที่สํานักงานฯ
เพื่อปลูกสาธิต สับเปลี่ยนและปลูกเปนแปลงขยายพันธุ
อี ก ทั้ ง ไว ส นั บ สนุ น แจกจ า ยแก ผู  ที่ เ ข า มาชม และสนใจ
ที่จะนําหญาแฝกไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองตอไป

5. สงเสริมการปลูกในพื้นที่ของราษฎร
ซึ่งราษฎรสวนมากที่มาขอรับหญาแฝก จะมี
เปาหมาย และรูปแบบเพื่อปลูกรอบสระนํ้า เปนสวนใหญ

6. กิ จ กรรมฝ ก อบรมราษฎรและเยาวชน
ในพื้นที่หมูบานเปาหมายเสี่ยงภัยดินถลม
กิจกรรมฝกอบรมราษฎรและเยาวชนเรื่องการ
สงเสริมการใชหญาแฝก นัน้ ก็เปนอีกงานที่ ศูนยฯ ไดดาํ เนินการ
และเห็นวาเกิดประโยชนและไดรับความสนใจแกผูเขารับ
การฝกอบรมมาก นอกจากการใหความรูด า นการปลูกหญาแฝก

14

เพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา้ แลว ศูนยฯ จะสอดแทรกความรู
ดานการพัฒนาปาไมตามแนวพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนจัดหาวิทยากรดานการทําผลิตภัณฑจากหญาแฝก
มาใหความรู และสอนการทําผลิตภัณฑ ในภาคปฏิบัติ
แตดวยเวลาที่จํากัด จึงไดฝกเพียงทําผลิตภัณฑที่งายและ
เหมาะสมกับเวลา

7. การปฏิบัติงานอื่นๆ ของศูนยฯ
7.1 ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกฯ มีเปาหมาย
ในการสรางเครือขายผู ใชหญาแฝก
- ส ง เสริ ม การขยายพั น ธุ  ห ญ า แฝก
เพื่อจําหนวยกลาหญาแฝก เพราะนอกจากจะเปนการ
รณรงคสงเสริมการใชหญาแฝกแลว ยังเกิดเปนอาชีพหนึ่ง
ที่สรางรายไดอีกดวย โดยศูนยจะสรางความเขาใจถึง
วาศูนยฯ ก็เปนแหลงหนึ่งที่รับซื้อ และหญาแฝกปลูกงาย
ดูแลรักษางาย ไมตอ งรอเก็บเกีย่ วดอก ผล จึงไมตอ งใชปยุ มาก
และไม ต  อ งกั ง วลเรื่ อ งโรคและแมลงศั ต รู พื ช ป จ จุ บั น
มี 2 ราย
- คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ มี ก ารปลู ก หญ า แฝก
ที่ประสบความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม เพื่อขอใชเปนที่
ศึกษาดูงาน

7.2 การศึกษาและตอยอดการใชประโยชนจาก
หญาแฝก
- ศูนยไดทดลองทําแพหญาแฝก เพือ่ ปลูก
หญาแฝกใหเจริญเติบในนํา้ เพือ่ ใหหญาแฝกชวยรักษาฟน ฟู
คุณภาพนํา้ อีกทัง้ ยังเปนการขยายพันธุห ญาแฝกไดอกี ทางหนึง่
และงายแกการนํา้ หญาแฝกมาใช เพราะไมตอ งใชแรงงานขุด

- การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ เป น พี่ เ ลี้ ย ง
กลาผักหวานปาฯ เปนพืชที่ตองปลูกใตรมเงา เกษตรกร
บางราย จะใชเขงไม ไผครอบกลาผักหวานปาที่ปลูก และ
จะปลูกไมตระกูลถั่วประเภทไมยืนตน เพื่อให โตเปนรมเงา
ใหผกั หวานปา ศูนยจงึ มีแนวคิดโดยสงเสริมราษฎรใหปลูก
ผักหวานปา ระหวางแปลงหญาแฝกที่ปลูกเพื่อขยายพันธุ
จําหนายกลาแฝก ปจจุบันอยู ในระยะผานปที่ 1 และ
อยู ในชวงสังเกตประมวลผล

- การเพาะเห็ ด ฟางจากหญ า แฝก
เนื่ อ งจากที่ ผ  า นมากระแสการเพาะเห็ ด ฟางในตะกร า
เปนที่นิยม ศูนยฯ ไดศึกษาและมีแนวคิดที่จะเพาะเห็ดฟาง
จากใบหญาแฝก เพือ่ เปนความรูท จี่ ะนํามาใช ในการสงเสริม
แกราษฎรที่สนใจตอไป
- การทําปุย หมัก จากใบหญาแฝก ในการ
บํารุงรักษาหญาแฝกทีป่ ลูก โดยเฉพาะการตัดใบหญาแฝก
เดิ ม ที่ ศู น ย ก็ จ ะนํ า ใบหญ า แฝกนั้ น ปกคลุ ม ดิ น ไว เ พื่ อ ให
ยอยสลายเปนอินทรียวัตถุตอไป ซึ่งก็ ไดผลดีอยางมาก
ปจจุบนั ศูนยมกี ารสาธิตปลูกพืชเกษตรรวมกับปลูกหญาแฝก
ซึง่ มีความตองการปุย หรือธาตุอาหารใหแกพชื เกษตรมากขึน้
ศูนยฯ จึงไดนาํ ใบหญาแฝกรวมถึงเศษพืชอืน่ ๆ มาหมักรวมกับ
ปุย คอกและรดดวยสารจุลนิ ทรีย และสังเกตวาพืชผักทีป่ ลูก
เจริญเติบโตและใหผลผลิตดี

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559
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- ถนนสายหญาแฝก ดวยศูนยฯ ตั้งอยู
ทองที่อําเภอเมือง และติดอางเก็บนํ้าที่เปนแหลงทองเที่ยว
แหงหนึ่ง จะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวเสมอ และในชวงเวลา
ตอนเย็ น จะมี ผู  ป   น จั ก รยานออกกํ า ลั ง กายเข า มาทุ ก วั น
ศู น ย ฯ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะใช ห ญ า แฝกเพื่ อ สร า งภู มิ ทั ศ น
สองขางทางเปนถนนสายหญาแฝก ซึ่งหญาแฝกก็จะทํา
หน า ที่ อ นุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า และสร า งความสวยงามตาม
ธรรมชาติอีกดวย

ปญหา อุปสรรคและแนวทางแก ไข
1. การปลูกหญาแฝกรวมกับการปลูกปาในพื้นที่
ปาสงวนแหงชาติ ยังไมประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม
เนื่องจาก วัชพืชอื่นมีการเจริญเติบโตเร็วกวาหญาแฝก
โดยเฉพาะจําพวกไมเถา เชน หมามุย จะไมเจริญเติบโต
หรือตาย แตพอเริม่ กิจกรรมบํารุงรักษาปา โดยมีการกําจัด
วัชพืช จะมองเห็นกลาแฝก แต ไมสามารถเจริญเติบโตได
แนวทางแก ไข
- การปลู ก หญ า แฝกในบริ เ วณที่ ห ญ า แฝกจะ
เจริญเติบโตดี คือปลูก สองขางเสนทางตรวจการสวนปา
บริเวณที่ ไดรับแสงแดดไดเต็มที่
- ในการปลูกหญาแฝกในพืน้ ทีป่ ลูกปา ควรกําหนด
แนวปลู ก หญ า แฝกร ว มไปกั บ แนวกั น ไฟที่ ต  อ งทํ า ทุ ก ป
ในแปลงปลูกปา ซึ่งหญาแฝกจะไดรับการดูแลจากการ
กําจัดวัชพืชในแปลงปลูกถึงสองครั้ง และอีกครั้งเมื่อมีการ
ทําแนวกันไฟ อีกทั้งควรจัดใหมีงบประมาณในการบํารุง
รั ก ษาหญ า แฝกจนมั่ น ใจว า หญ า แฝกรอดตายจากการ
ปลูกครั้งแรกแลว
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2. การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ ของสวนราชการ
และศาสนสถาน เทาที่เฝาติดตามผล พบวาหลังจากปลูก
แลวเจาของพืน้ ที่ ไม ได ใหความสําคัญกับการตัดใบหญาแฝก
อาจดวยเปนงานทีห่ นักหรือไมมงี บประมาณ หญาแฝกทีป่ ลูก
จึงมี ใบยาวรก ไมสวยงาม และเปนทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวมพี ษิ
หรือหนู สุดทายเจาของพื้นที่ก็จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ ไปใช
ประโยชนอยางอื่นโดยไมเหลือหญาแฝกไว
แนวทางแก ไข
- ในการสงเสริมการปลูกหญาแฝก ควรแนะนํา
ใหปลูกไมเกษตรหรือไมปามีคาเปนไมประธาน ที่เปนตนไม
ทีม่ คี ณ
ุ คาหรือไมทผี่ ป ู ลูกสามารถนํามาใชบริโภคได เพือ่ ใหผป ู ลูก
จะไดดูแลไมประธาน หญาแฝกก็จะไดรับการดูและไปดวย
- บางพืน้ ที่ ทีม่ คี วามสําคัญ เชน ถาตองการรักษาไว
เปนพืน้ ทีด่ งู าน ก็คงตองเขาไปชวยในการบํารุงรักษาหญาแฝก ฯ
- ใหความสําคัญ กับการสงเสริมการใชประโยชน
จากใบหญาแฝก เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะแนวทางที่ราษฎร
ไปใช ไดงาย

แผนงานและเปาหมายการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2559
1. ปลู ก เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า ร ว มกั บ การ
การฟน ฟูปา ไม ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินถลม ตามพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ทองที่อําเภอชนแดน อําเภอ
เมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมสักและอําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ รวมจํานวน 600,000 กลา ซึ่งจะดําเนินการ
ควบคู ไปกับการจัดฝกอบรม
2. ปลู ก เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า ร ว มกั บ
สวนราชการ องคกรเอกชน สถานศึกษาและสถาบันศาสนา
และประชาชนทั่วไป เพื่อเปนการสงเสริมการใชหญาแฝก

จํ านวน 200,000 กล า ซึ่ งปจจุ บันมี หลายหนวยงาน
มาติดตอประสานวาตองการปลูกหญาแฝก แตศูนยฯ
ไดแจงไว ใหรอฤดู
3. ปลูกเพื่อการสาธิตการใชประโยชนหญาแฝก
เพือ่ เปนแหลงศึกษาดูงาน ของศูนยฯ จํานวน 200,000 กลา
4. การจัดฝกอบรมราษฎร ในพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยดินถลม
ทองทีอ่ าํ เภอชนแดน อําเภอเมืองเพชรบูรณ อําเภอหลมสัก
และอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 4 แหง/รุน

แนวทางการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพใหเปนศูนยเรียนรูแ ละรณรงคการใชหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ
1. พื้ น ที่ ตั้ ง ของศู น ย ฯ มี ภู มิ ทัศ น ธ รรมชาติ เ ดิ ม
สวยงามและเป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว และหากสอดแทรก
ความรูตางๆ เขาไปดวยก็จะเกิดประโยชนแกผูมาเที่ยวชม
และนําไปสู ความตองการหญาแฝกไปปลูกในพื้นที่ของ
ตนเอง
2. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนยฯ ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณ จากสํานักงาน กปร. ในการ จัดทํา
ศูนยเรียนรูดานการใชประโยชนหญาแฝก ซึ้งจะทําใหองค
ประกอบของการเป น สถานที่ ศึ ก ษาดู ง านชั ด เจนและ
นาสนใจขึ้น และศูนยฯ ก็มีแนวคิด ที่จะสอดแทรก ปรัชญา
“ศาสตรแหงพระราชา” ผสมผสานใหมีความสอดคลอง
และสัมพันธ กับแนวพระราชดําริเรื่องหญาแฝกดวย

3. ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนยฯ ยังไดรับ
งบประมาณ ในการสรางอาคารศูนยเรียนรู จากกรมปาไมดว ย
ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการใชเปนที่ประชุม สัมมนา และ
รองรับการเปนศูนยประสานงานตางๆ ในกิจกรรมการ
สงเสริมการใชประโยชนหญาแฝก ไดอีกระดับหนึ่ง
4. ศูนยมีเปาหมาย จะสรางแพหญาแฝก เพิ่มขึ้น
เพื่ อ ให ห ญ า แฝกรั ก ษาสภาพนํ้ า ของอ า งเก็ บ นํ้ า ป า แดง
สรางแหลงทองเที่ยว และเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเพาะชํา
หญาแฝกอีกทางหนึ่งดวย

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559

17

การติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
โครงการพั ฒ นาและรณรงค ก ารใช ห ญ า แฝกอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
ป ง บประมาณ 2559 ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี และจั ง หวั ด กาญจนบุ รี
กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สํานักงาน กปร.
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การติดตามผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาและ
รณรงค ก ารใช ห ญ า แฝกอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ
ปงบประมาณ 2559 โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการ
และติดตามประเมินผลการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ผูบ ริหาร เจาหนาทีส่ าํ นักงาน กปร.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนภารกิจหนึ่งในการติดตาม
ความกาวหนาในการดําเนินงานดานหญาแฝก เพื่อทราบ
ปญหา อุปสรรคและใหขอ เสนอแนะในการดําเนินงาน และ
รายงานใหคณะกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ
ตลอดจนสํานักงาน กปร. ทราบตอไป
ในปงบประมาณ 2559 ไดติดตามพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ใน 5 พื้นที่ 3 หนวยงาน
ไดแก กรมพัฒนาทึด่ นิ กรมปศุสตั ว และกรมอุทยานแหงชาติ
สัตวปา และพันธุพืช ในการดําเนินงานการปลูกหญาแฝก
โครงการศึกษาความเปนไปไดของการขยายพันธุห ญาแฝก

1

ดวยเมล็ด ณ ศูนยศกึ ษาวิธกี ารฟน ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี (กรมพัฒนาทีด่ นิ
และกรมปศุสัตว) การปลูกหญาแฝกในโครงการสงเสริม
การปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสว นรวม ณ วัดทาเรือ อําเภอ
ทาเรือ จังหวัดกาญจนบุรี การปลูกหญาแฝกในโครงการ
สงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสว นรวม ณ บานนายสวาง
ขาตน บานหมู 7ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
ของศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดาน
ปาไมที่ 4 ณ บานหวยสมจิต ตําบลสหกรณนิคม อําเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี และการสงเสริมปลูกหญาแฝก
เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า และการพั ง ทลายของดิ น
ณ สถานปฏิบตั ธิ รรม “มหามายา ภูมายาเทวีสถาน” หมู 7
ตํ า บลหิ น ดาด อํ า เภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

การปลูกหญาแฝกในโครงการศึกษาความเปนไปไดของการขยายพันธุหญาแฝกดวยเมล็ด
ณ ศูนยศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี
(กรมพัฒนาที่ดินและกรมปศุสัตว)

ความเป น มาของการดํ า เนิ น งาน เนื่ อ งจาก
ความตองการหญาแฝกที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
การเพิ่มปริมาณหญาแฝกใหเพียงพอตอการใชประโยชน
ในการอนุรกั ษดนิ และนํา้ และดานอืน่ นัน้ ในปจจุบนั จะใชวธิ กี าร
เพิ่ ม จํ า นวนหน อ กล า หญ า แฝกหรื อ เพิ่ ม จํ า นวนต น ต อ
กอใหมปี ริมาณมากขึน้ โดยทําการขยายพันธุในแปลงขนาดใหญ
แปลงยกรอง และในถุงพลาสติก ซึ่งมีขอจํากัดดานพื้นที่
ซึ่งตองใชเนื้อที่ คาใชจายในการดําเนินการ และการขนสง
ไปยังพื้นที่ขยายผลมาก ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะขยายพันธุ

หญาแฝกโดยใชเมล็ ด ซึ่งจะได ต นกลาที่ มีระบบรากที่
แข็งแรงกวา เพิม่ เปอรเซ็นตการอยูร อด และสามารถขยายพันธุ
ในปริมาณมาก เพื่อใช ในการขยายผล อนุรักษดินและนํ้า
ปองกันดินพังทลาย ฟนฟูสภาพดิน ผืนปา และระบบนิเวศ
ใหสมบูรณขึ้น โดยใชศูนยฯ เขาชะงุมฯ เปนแหลงศึกษา
วิจัยความเปนไปไดของการขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด
ทั้งนี้ การดําเนินงานศึกษาทดลอง วิจัยความเปนไปได
ของการขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด ไดแก
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1.1 การศึกษาการเจริญเติบโตและมวลชีวภาพ
ของแตละพันธุห ญาแฝกดวยเมล็ด และการเปลีย่ นแปลง
สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน (กรมพัฒนาที่ดิน)
- การศึกษา ทดลอง วิจยั โดยการคัดเลือกพืน้ ที่
ดําเนินงาน 2 แหง ไดแก โครงการศึกษาวิธีการฟนฟูที่ดิน
เสือ่ มโทรมเขาชะงุม ฯ จังหวัดราชบุรี และสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
ระยอง จังหวัดระยอง ในสภาพพื้นที่ที่มีดินที่แตกตางกัน
และศึกษาสมบัตทิ างกายภาพและเคมีของดินเพือ่ เปรียบเทียบ
สภาพภู มิ อ ากาศและสภาพพื้ น ที่ อาทิ จั ง หวั ด ราชบุ รี
สภาพภูมอิ ากาศแหงแลง ลักษณะดินเปนดินทายาง ดินรวน
ปนทรายผสมกรวด จังหวัดระยอง สภาพภูมอิ ากาศรอนชืน้
ลั ก ษณะดิ น เป น ดิ น มาบบอนมี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ ตํ่ า
ดําเนินการโดย
1. คัดเลือกพืน้ ทีด่ าํ เนินงาน 2 แหง และเตรียม
กลาหญาแฝกทีม่ ศี กั ยภาพในการออกดอกและติดเมล็ด 10 พันธุ
จากการศึกษา วิจัยการคัดเลือกพันธุหญาแฝกที่สามารถ
ติดเมล็ดของ กรมปศุสตั ว ไดแก หญาแฝกดอน 9 พันธุ คือ
อุดรธานี 1 พิษณุโลก ประจวบคีรขี นั ธ สระบุรี 1 กาญจนบุรี
รอยเอ็ด จันทบุรี หวยขาแขง และอุดรธานี 2 และ
หญาแฝกลุม 1 พันธุ คือ เชียงราย
2. เก็บตัวอยางดินเพื่อวิเคราะหสมบัติทาง
กายภาพและเคมีของดินกอนการทดลอง
3. ปลูกหญาแฝกที่มีศักยภาพในการออกดอก
และติดเมล็ด 10 พันธุ ในแปลงทดลองทั้ง 2 แหง
ทัง้ นีผ้ ลการดําเนินงานอยูร ะหวางรอผลการศึกษาวิจยั
1.2 การศึกษาขอมูลทางสรีรวิทยาของเมล็ดพันธุ
หญาแฝกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายพันธุหญาแฝก
โดยใชเมล็ด (การคัดเลือกพันธุห ญาแฝกเพือ่ ผลิตเมล็ด)
(กรมปศุสัตว)
การศึ ก ษาคั ด เลื อ กพั น ธุ  ห ญ า แฝกและเพิ่ ม
ศั ก ยภาพในการขยายพั น ธุ  และผลิ ต เมล็ ด หญ า แฝก
โดยดําเนินการคัดเลือกพันธุที่ศูนยปฏิบัติการโครงการ
พัฒนาทีด่ นิ ฯ ตามพระราชประสงค (หนองพลับ - กลัดหลวง)
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ เพือ่ นําไปทดลองปลูก
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ทีศ่ นู ยศกึ ษาวิธกี ารฟน ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรมเขาชะงุม ฯ จังหวัด
ราชบุรี
ผลการทดลองในภาพรวมเบื้องตน จากการ
คัดเลือกหญาแฝก 36 พันธุ ในแปลงรวบรวมพันธุของศูนย
ปฏิ บั ติ ก ารโครงการพั ฒ นาที่ ดิ น ตามพระราชประสงค
(หนองพลับ - กลัดหลวง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดพันธุ
หญ า แฝกที่ มี ศั ก ยภาพในการออกดอกและติ ด เมล็ ด
10 อันดับแรก ไดแก หญาแฝกดอน 9 พันธุ คือ อุดรธานี 1
พิษณุโลก ประจวบคีรีขันธ สระบุรี 1 กาญจนบุรี รอยเอ็ด
จันทบุรี หวยขาแขง และอุดรธานี 2 และหญาแฝกลุม 1
พันธุ คือ เชียงราย พบวาการเจริญเติบโตดานเสนผาน
ศูนยกลางกอของหญาแฝกลุม พันธุส งขลา 3 และหญาแฝก
ดอนพั น ธุ  ชั ย ภู มิ มี เ ส น ผ า นศู น ย ก ลางกอเฉลี่ ย มากที่ สุ ด
สวนการเจริญเติบโตดานความสูงตนของหญาแฝกลุม พบวา
พันธุศ รีลงั กาและหญาแฝกดอนพันธุเ ลย มีความสูงตนเฉลีย่
มากที่สุด พบวา นํ้าหนักเมล็ด เฉลี่ยพันธุลุมมีนํ้าหนัก
มากกวาพันธุดอนคือ 1.2274 กรัมและ 0.9167 กรัมตาม
ลําดับ จํานวนเมล็ด พันธุล มุ มีจาํ นวนเมล็ดนอยกวาพันธุด อน
คือ 830 เมล็ด:กรัม และ 1,117 เมล็ด:กรัม ตามลําดับ
(เฉลี่ย 1 กิโลกรัม ประมาณ 830,019 - 1,117,369 เมล็ด
ตามลําดับ)
ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
การขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ดจะสามารถลด
คาใชจา ยในการสงเสริม ขยายผลทีต่ อ งใชรถบรรทุกหลายคัน
เพือ่ บรรทุก หนอ กลาหญาแฝกไปขยายผล สงเสริมในพืน้ ทีต่ า งๆ
สืบเนือ่ งมาจากความตองการหญาแฝกของเกษตรกร ชุมชน
หน ว ยงาน และผู  ส นใจมีป ริ ม าณเพิ่ ม ขึ้น อย า งต อ เนื่ อ ง
นอกจากนี้ ในสวนของศูนยศกึ ษาวิธกี ารฟน ฟูทดี่ นิ เสือ่ มโทรม
เขาชะงุมฯ ยังเปนแหลงศึกษา คนควา และสาธิตการใช
ประโยชนจากหญาแฝกในรูปแบบตางๆ ทีน่ กั เรียน นักศึกษา
ประชาชน เกษตรกรและผูสนใจไดเขารับการอบรม ศึกษา
ดูงาน ตลอดจนนําผลจากการศึกษา ทดลอง วิจัย ปรับใช
และแก ไขในพื้นที่ดินของตนเองโดยเฉพาะดานการปลูก
หญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า

ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในการคัดเลือกพันธุ พันธุห ญาแฝกที่ ใช ในการศึกษา
ถ า มี อ ายุม ากเฉลี่ ย 3 - 5 ป อ าจทํา ให ผ ลการศึก ษา
คลาดเคลื่อนได นอกจากนี้ สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงาน
ลาชาเนื่องมาจาก ตองดําเนินการคัดเลือกพันธุ ใหมที่ติด
เมล็ ด ให ไ ด ก  อ น ซึ่ ง เปอร เ ซ็ น ต ในการงอกค อ นข า งตํ่ า
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จึงตองมีการศึกษา ดานอื่นประกอบ และตองทดลองซํ้าใน
10 พันธุ เนื่องจากการติดเมล็ดครั้งแรกใชหญาแฝกอายุ
3 - 5 ปแลว จึงตองเริ่มปลูกใหม ใน 2 ป โดยทดลองใน
2 ลักษณะ และในพื้นที่แตกตางกัน นอกจากนี้ ปญหาจาก
สภาพอากาศแห งแลงทํ าใหหญาแฝกเจริ ญเติ บโตไม ดี
เทาที่ควร

การปลูกหญาแฝกในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม
ณ วัดทาเรือ อําเภอทาเรือ จังหวัดกาญจนบุรี (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

การปลูกหญาแฝกในการปองกันการชะลางพังทลาย
ในพื้นที่เชิงลาดบริเวณพื้นที่วัด ริมตลิ่งของลํานํ้าและการ
ปรับปรุงภูมทิ ัศน ในพืน้ ที่ ใหสวยงาม โดยปลูกหญาแฝกบน
พื้นที่เชิงลาดบริเวณวัดซึ่งมีความยาวประมาณ 800 เมตร
สูง 15 - 20 เมตร ใชกลาหญาแฝกจํานวน 70,000 กลา
พันธุห ญาแฝกที่ ใชดาํ เนินการคือ หญาแฝกดอน พันธุร าชบุรี
ความเปนมา ในการดําเนินงานเนื่องมาจากพื้นที่
วัดทาเรือ แตเดิมเปนที่ปาชา และเปนแหลงที่ทิ้งขยะ
จนทําใหพื้นที่เสื่อมโทรม ภูมิทัศนของวัดไมสวยงาม และ
อาจสงผลใหเกิดสภาวะแวดลอมเปนพิษเนือ่ งจากการทิง้ ขยะ

เกิดปญหาการชะลางพังทลายของดินเชิงลาดบริเวณพืน้ ทีว่ ดั
และการกัดเซาะดินริมตลิ่งของลํานํ้า นอกจากนี้ ชุมชนยัง
ตองการใหพื้นที่บริเวณนี้เปนแหลงทํากิจกรรมของชุมชน
ตามเทศกาล แหลงทองเทีย่ ว ตลาดนํา้ ทีส่ าํ คัญของจังหวัด
เพื่อรองรับรถไฟรางคูซึ่งคาดวาจะสรางในอนาคต และ
เปนแหลงเศรษฐกิจเพื่อใหชาวบานที่อาศัยบริเวณริมตลิ่ง
ของลํานํา้ มีรายไดจากการทําการคาขายทีบ่ า นได ซึง่ ทางวัด
องคกรบริหารสวนตําบล (อบต.) หนวยงานเอกชน และ
ชาวบานในชุมชนรวมกันดําเนินงาน โดยมีเจาอาวาสและ
นายก อบต. เปนแกนหลัก
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ดํ า เนิ น การถมดิ น ในบริ เ วณพื้ น ที่ วั ด ซึ่ ง ได รั บ
งบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) และ
นําหญาแฝกมาปลูกเพือ่ ปองกันการพังทลายของดินเชิงลาด
บริเวณพื้นที่ของวัด ซึ่งศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกดานปาไมที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี ใหการ
สนับสนุนกลาหญาแฝกและพันธุไมยนื ตน ไมประดับ ตลอดจน
ใหความรู เทคนิค วิธีการปลูก โดยปลูกหญาแฝกรวมกับ
ไมยืนตน ไมประดับหญาแฝกจะชวยยึดดิน ปองกันการ
พังทลายของดิน ปรับปรุงระบบนิเวศในพื้นที่บริเวณวัดให
สมบูรณและสวยงาม ในสวนของพื้นที่ริมตลิ่งของลํานํ้า

จะปลูกไมประดับและไมยนื ตน อาทิ ปลูกตนอินทนิลนํา้ เปน
ไมประดับ เนื่องจากมีดอกและใบที่สวยงาม ใหรมเงาและ
เจริญเติบโตเร็วแลว ใบออนยังนํามาตากแดดใชชงเปนชา
ไว ดื่ ม ได ช ว ยแก เ บาหวาน และใบแก ช  ว ยรั ก ษาโรค
ความดันโลหิตสูง เปนตน ทั้งนี้พื้นที่เชิงลาดบริเวณวัด
ดํ า เนิ น การปลู ก หญ า แฝกตั้ ง แต 3 ตุ ล าคม 2558
โดยกิจกรรมการปลูกหญาแฝกและตนไมจะมีผน ู าํ ทีเ่ ปนแกนหลัก
คือ พระ และชาวบานในชุมชนเปนกําลังสําคัญในการ
ดูแลรักษา ตนไมทุกตนจะมีชื่อชาวบานดูแล จึงทําใหรูสึก
เปนเจาของที่จะดูแลรักษาตนไมของตนเองตอไป

ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
การนําหญาแฝกมาปลูกในเชิงลาดบริเวณพื้นที่วัด
และริมตลิ่งของลํานํ้าสามารถปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินได ในระดับหนึง่ นอกจากนีย้ งั ทําใหเกิดความสามัคคี
รวมแรงรวมใจในชุมชน เนื่องจากเปนการรวมมือในการ
ดําเนินการตามหลัก “บวร” คือ บาน (ชุมชน) วัด ราชการ
อาทิ อบต. เปนตน โดยเฉพาะการมีจิตสํานึกและตระหนัก
ในการนํ า แนวพระราชดํ า ริ ใ นการนํ า หญ า แฝกมาใช
ประโยชน ในการป อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น และ
การอนุรักษดินและนํ้า ทําใหพื้นที่ดินบริเวณวัดที่เคยเปนที่
ทิ้งขยะและปาชาเดิม มีภูมิทัศนที่สวยงามขึ้น ซึ่งปจจุบัน

รากหญาแฝกเริม่ ยึดดินไมใหพงั ทลายเสียหายได ในระดับหนึง่
นอกจากนี้ชาวบานในชุมชนมีการแบงหนาที่ ในการดูแล
รักษาหญาแฝกและไมยนื ตนทีศ่ นู ยสาธิตฯ ใหการสนับสนุน
มาปลูกทําใหหญาแฝกและไมยืนตนเติบโตไดดี มีศักยภาพ
ในการยึดดิน ปองกันการชะลางพังทลายของดินไดดีและ
เพิ่มความสวยงามใหกับพื้นที่
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
แนวหญาแฝกบางสวนในบริเวณทีป่ ลูกเกิด ฟนหรอ
ทํ า ให ศั ก ยภาพในการช ว ยยึ ด ดิ น ไม ให พั ง ทลายไม ดี
เทาที่ควร
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การปลูกหญาแฝกในโครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม
ณ บานนายสวาง ขาตน บานหมู 7 ตําบลศรีมงคล อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินบริเวณรอบขอบสระการอนุรักษดินและนํ้า และ
การปรับปรุงบํารุงดิน
สําหรับความเปนมาในการดําเนินงาน เกษตรกร
ตองการที่จะดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางพระราชดําริของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยหนวยทหารพัฒนาเคลือ่ นที่ (นพค.)
ที่ 11 ดําเนินการขุดสระให และใชยางพาราปูรองสระ
ซึ่งจะเก็บนํ้าไดดีกวาการปูดวยพลาสติก และเขารวม
โครงการสงเสริมการปลูกหญาแฝกโดยชุมชนมีสวนรวม

ของศู น ย ส าธิ ต การพั ฒ นาและรณรงค ก ารใช ห ญ า แฝก
ดานปาไมที่ 4 ซึ่งใหการสนับสนุนพันธุหญาแฝก ไมผล
ตลอดจนใหคาํ แนะนําความรูด า นเทคนิคในการปลูก ขุดสระ
พั น ธุ  ป ลา ไก ไม ผ ลและพื ช ผั ก สวนครั ว นอกจากนี้
นางเฉลียว ขาตัน ภรรยานายสวางฯ เปนผูนํากลุมอาชีพ
เชน จักสาน ทําผาหม ปอกหมอน ผาเช็ดเทา และ
ผลิตภัณฑอาหาร อาทิ กลวยเบรกแตก เปนตน เพื่อเสริม
รายได และสงเสริมอาชีพในครัวเรือนใหกับชุมชน

ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
เกษตรกรเจาของพื้นที่ ใหการยอมรับและตระหนัก โดยจะให พื้ น ที่ ที่ มี ก ารใช ป ระโยชน จ ากหญ า แฝกเป น
รูถ งึ ประโยชนของการใชหญาแฝกในการอนุรกั ษดนิ และนํา้ แหลงสาธิต ศึกษา หาความรู และเปนตัวอยางแกเพือ่ นบาน
และปองกันการพังทลายของดินเปนอยางดียงิ่ และมีความ และในบริเวณพืน้ ที่ ใกลเคียงตอไป
ตัง้ ใจจะดําเนินการปลูกในพืน้ ทีส่ ว นอืน่ ของตนเองใหมากขึน้

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559
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การปลูกหญาแฝกเพือ่ การอนุรกั ษดนิ และนํา้ ของศูนยสาธิตการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝก
ดานปาไมที่ 4 ณ บานหวยสมจิต ตําบลสหกรณนิคม อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
(กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช)

การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า
ปรั บ ปรุ ง บํ า รุ ง ดิ น และป อ งกั น การพั ง ทลายของดิ น
โดยดําเนินการสาธิต ศึกษา วิจัย พัฒนาองคความรูแบบ
ครบวงจรโดยมีการดําเนินงานของศูนย ดังนี้
1. งานสาธิตและศึกษาดูงาน
จัดทําแปลงสาธิตการใชประโยชนจากหญาแฝก
ไดแก การปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรรอบโคนตนไม
ขวางทางลาดชันรอบขอบบอการโชวระบบรากหญาแฝก
ปลูกรู ปวี ควํ่ าเพื่ อชะลอการไหลของนํ้า และแปลงรวม
พรรณไม พ ระราชทานประจํ า จั ง หวั ด โดยมี นั ก เรี ย น
นั ก ศึ ก ษา หน ว ยงานราชการ และประชาชนที่ ส นใจ
มาศึกษาดูงานโดยเฉลี่ย 2,037 คน/ป
2. งานฝกอบรม
เสริมสรางความรูค วามเขาใจ ในเรือ่ งหญาแฝก
โดยเฉพาะการใช ป ระโยชน ด  า นการอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า
ปละ 2 รุน รุนละ 50 คน ไดแก ผูนําชุมชน จํานวน 1 รุน
และเยาวชน จํานวน 1 รุน ซึ่งไดดําเนินการฝกอบรมมา
ตั้งแตป พ.ศ.2550
3. งานเพาะชําหญาแฝก
เพาะชําแบบกลาถุง เพื่อใช ในการแจกจาย
สงเสริมการปลูกหญาแฝกของชุมชน
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4. งานสงเสริมการปลูกหญาแฝก
สนั บ สนุ น กล า หญ า แฝกในรู ป ของกล า ถุ ง
สําหรับสงเสริมการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและ
นํ้าของชุมชน และหนวยงานราชการ ในทองที่จังหวัด
กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ซึง่ สวนใหญจะเปนการ
ปลู ก ขวางทางลาดชั น และรอบแหล ง นํ้ า รองลงมา
จะเปนการปลูกในพื้นที่เกษตร ควบคุมรองนํ้า โดยมีการ
นําไปปลูกไหลถนนนอยที่สุด
5. งานเผยแพรประชาสัมพันธ
ไดแก การจัดนิทรรศการและบรรยายใหความรู
นอกสถานที่ ใหแก โรงเรียน หนวยราชการและองคการ
ปกครองสวนทองถิ่นจํานวน 4 ครั้ง/ป โดยเฉลี่ยประมาณ
600 คน/ปและจัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกรวมกับชุมชน
ไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยราชการ
จัดกิจกรรมปลูกหญาแฝกเนื่องในวันสําคัญตางๆ จํานวน
4 ครั้ง/ป โดยเฉลี่ยประมาณ 1,000 คน/ป
6. งานศึกษาวิจัย
ได แ ก การศึ ก ษาระยะห า งของการปลู ก
หญาแฝกทีเ่ หมาะสมและการศึกษาการปลูกหญาแฝก
เสริมปาเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจ

ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
การปลูกหญาแฝกเสริมในพื้นที่สวนปาจะชวยลด
ปริมาณนํา้ ไหลบาหนาดิน และการสูญเสียดินตะกอน ตลอดจน
ธาตุ อ าหารที่ จ ะสู ญ เสี ย ออกจากพื้ น ที่ ส ามารถกั ก เก็ บ
ความชื้นและธาตุอาหารใหดินมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น
ทําใหตนไมมีการเจริญเติบโตไดดี ซึ่งจะสงผลใหการฟนฟู
ปาไมของไทยกลับมามีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณตอไป
นอกจากนี้ศูนยสาธิตฯ ยังเปนแหลงที่ ใหการสนับสนุน
แจกจายกลาหญาแฝกเพื่ อใช ในการอนุรั กษดินและนํ้ า
ให กั บ ชุ ม ชนวั ด โรงเรี ย นสถานที่ ร าชการต า งๆ โดยให
องคความรูทางวิชาการควบคู ไป
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ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ปญหาเรือ่ งการขาดนํา้ ในการดูแล รักษาหญาแฝก
และตนไมตางๆ ในชวงที่เกิดภาวะคอนขางแหงแลงทําให
เจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้ทัศนคติของชาวบาน
ในชุมชนบางสวนไมยอมรับการใชประโยชนจากหญาแฝก
ในการอนุรกั ษดนิ และนํา้ เนือ่ งจากตองนําหญาแฝกไปปลูก
ในพื้นที่การเกษตร ซึ่งถูกมองวาเปนการไปแยงอาหารของ
พืชเกษตร

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

การปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาดินรอบขอบบอ และในแนวระดับขวางความลาดเท
ของพืน้ ที่ และการปลูกเพือ่ อนุรกั ษดนิ และนํา้ ปรับปรุงบํารุงดิน
รักษาความชุม ชืน้ ในดินรอบโคนตนไมของสถานปฏิบตั ธิ รรม
“มหามายา ภูมายาเทวีสถาน” ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 21 ไร
พันธุห ญาแฝกที่ ใชดาํ เนินการคือหญาแฝกดอน พันธุร าชบุรี
ความเปนมาในการดําเนินงานเนื่องมาจากการที่
คุณดนุรจุ ศิวกรธนพงศ เจาของสถานทีป่ ฏิบตั ธิ รรม ไดเห็น
แนวทางการดํ า เนิ น งานของโครงการหลวง ซึ่ ง ได นํ า
หญาแฝกมาปลูกรอบขอบบอมีศักยภาพในการปองกันการ
ชะลางพังทลายของดินไดดีจึงมีแนวคิดที่จะนําหญาแฝก

มาใชประโยชนเพื่อปองกันการพังทลายรอบขอบบอนํ้าทั้ง
2 บอ ไดแก บอที่ 1 บอทรงกลม มีความกวาง 25 เมตร
ยาว 28 เมตร ความลึก 9.50 เมตร บอที่ 2 บอทรงเหลีย่ ม
มีความกวาง 25 เมตร ยาว 77 เมตร ความลึก 7.50 เมตร
และเพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า โดยปลู ก รอบโคนต น ไม
อาทิ ประดู มะคา ทั้งนี้ ไดรับการสนับสนุนหญาแฝก
และพันธุ ไมยืนตน ตลอดจนการใหความรู แนะนําการปลูก
จากศู น ยส าธิ ต การพั ฒ นาและรณรงคก ารใช ห ญา แฝก
ดานปาไมที่ 4 จังหวัดกาญจนบุรี และเริม่ ดําเนินการตัง้ แต
ป 2556 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559
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ประโยชนที่ ไดรับจากโครงการ
การนําหญาแฝกมาปลูกรอบขอบบอ เพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของดินรอบขอบบอนํ้าทั้ง 2 บอ และ
ในแนวระดับขวางความลาดเทของพืน้ ทีห่ ญาแฝกจะชวยยึด
หนาดินและทําใหสามารถปองกันการพังทลายของดิน
รอบขอบบ อ ได ในระดั บ หนึ่ ง นอกจากนี้ ก ารปลู ก รอบ
โคนตนไม รากของหญาแฝกจะชวยเก็บกักนํา้ ไว ในดิน และ
เนือ่ งจากลักษณะดินในพืน้ ทีเ่ ปนดินดาน หญาแฝกดอนพันธุ

ราชบุรี สามารถเติบโตไดดี โดยรากหญาแฝกสามารถ
หยั่งลึกลงไปในดินดาน ซึ่งนอกจากชวยยึดหนาดินแลว
รากยังหยั่งลึกชอนไชใหดินเกิดรูพรุน ดินจะมีความชื้นเพิ่ม
ขึ้นจึงทําใหตนไมเจริญเติบโตไดดีขึ้น
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
แนวแถวหญาแฝกบางสวนมีฟน หรอเกิดขึน้ จํานวนมาก
ทําใหศกั ยภาพในการปองกันการชะลางพังทลายไม ไดผลดี
เทาที่ควร

ในการติดตามผลการดําเนินงานดังกลาว สรุปภาพรวมไดดังนี้
สภาพปญหา พบวา จากการทีท่ รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล อ มในพื้ น ที่ ป  า ต น นํ้ า ลํ า ธารที่ สู ง ชั น
โดยเฉพาะอยางยิ่ง พื้นที่ปาไม ไดถูกบุกรุกทําลายจากการ
ทําการเกษตร และจากพิบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ อาทิ นํา้ หลาก
สงผลใหระบบนิเวศเสื่อมโทรม ดินไมสามารถดูดซับนํ้า
ไดดีดังเดิม นํ้าฝนที่ตกลงมาสวนใหญจะเกิดเปนนํ้าไหลบา
หนาดินซึง่ เปนตัวการสําคัญของการเกิดการชะลางพังทลาย
และในภาวะแหงแลง ดินจะเปนดินดานที่แข็ง ทําใหพืช
และตนไมตาย และเจริญเติบโตไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้
ปญหาทีเ่ กิดจากความตองการหญาแฝกทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้
อยางตอเนื่องทุกป ทําอยางไรที่จะเพิ่มปริมาณหญาแฝก
ใหเพียงพอตอการใชประโยชน ในการอนุรักษดินและนํ้า
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ปองกันการพังทลายของดินและดานอื่นนั้น แนวคิดในการ
ขยายพันธุห ญาแฝกโดยใชเมล็ดจึงเปนทางเลือกหนึง่ ในการ
สงเสริมขยายพันธุ ให ไดปริมาณมาก และสามารถประหยัด
คาใชจายในการขนสงไปยังพื้นที่เปาหมายไดอีกดวย
ประโยชนที่ ไดรับจากการดําเนินงาน พบวา
การปลูกหญาแฝกเสริมในพื้นที่สวนปาจะชวยลดปริมาณ
นํา้ ไหลบาหนาดินและการสูญเสียตะกอนดินและธาตุอาหาร
ไม ใหออกจากพืน้ ที่ สามารถกักเก็บความชืน้ และธาตุอาหาร
ใหดินมีความอุดมสมบูรณ ทําใหตนไมมีแนวโนมของการ
เจริญเติบโตไดดีขึ้น ซึ่งจะสงผลใหการฟนฟูปาไมของไทย
กลับมามีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณตอไปในสวนของการ
ศึกษา วิจัย การขยายพันธุหญาแฝกโดยเมล็ด นอกจาก

จะชวยเพิม่ ปริมาณให ไดกลาหญาแฝกมากขึน้ แลว ยังสามารถ
ลดคาใชจายในการสงเสริม ขยายผลที่ตองใชรถบรรทุก
หลายคันเพือ่ บรรทุก หนอ กลาหญาแฝกไปสงเสริมในพืน้ ทีต่ า งๆ
นอกจากนี้พื้นที่ ในการดําเนินการสามารถเปนแหลงสาธิต
ศึกษา คนควาการใชประโยชนจากหญาแฝกในรูปแบบตางๆ
ที่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และเกษตรกรที่สนใจ
สามารถเข า มารั บ การอบรม ศึ ก ษา ดู ง าน ตลอดจน
นําผลจากการศึกษา วิจัย ไปปรับใชและแก ไขในพื้นที่
ของตนเองตอไป สําหรับการปลูกหญาแฝกโดยที่ชุมชน
มีสว นรวม อาทิ กิจกรรมของชุมชน ทําใหเกิดความสามัคคี
ขึ้นในชุมชน และเกษตรกรที่เปนเจาของพื้นที่ยังใหการ
ยอมรับและตระหนักรูถึงประโยชนของการใชหญาแฝก
ในการอนุรักษดินและนํ้า และปองกันการพังทลายของดิน
โดยมีความตั้งใจจะดําเนินการปลูกในพื้นที่สวนอื่นของตน
ใหมากขึ้น
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน พบวา
การปลูกหญาแฝกบางพื้นที่ที่ปลูกสภาพฟนหรอ ทําให
ศักยภาพในการชวยยึดดินไม ใหพังทลายไมดีเทาที่ควร
ปญหาเรื่องการขาดนํ้าในชวงที่เกิดภาวะคอนขางแหงแลง
ทําใหกลาเจริญเติบโตได ไมดี นอกจากนี้ ปญหาที่เกิดจาก
ทัศนคติของชาวบานสวนหนึ่งไมยอมรับหญาแฝกในการ
ใชประโยชนดานการอนุรักษดินและนํ้า เนื่องจากการนํา
หญาแฝกไปปลูกในพื้นที่เกษตรถูกมองวาเปนการไปแยง
อาหารของพืชเกษตรและในสวนการศึกษา วิจัยถาพันธุ
หญ า แฝกมี อ ายุ ม ากโดยเฉลี่ ย 3 - 5 ป อาจทํ า ให
ผลการศึกษาคลาดเคลื่อนได

ขอเสนอแนะจากคณะอนุกรรมการฯ หญาแฝก
พบวา ควรดําเนินการปลูกหญาแฝกรวมกับการปลูกปา
เพื่อฟนฟูระบบนิเวศใหกลับมาอุดมสมบูรณ นอกจากนี้
บริเวณพืน้ ทีเ่ ชิงลาดตลิง่ ริมนํา้ ในระดับชัน้ ลางทีต่ ดิ กับลํานํา้
ควรมีการพิจารณาใชระบบวิธหี ญาแฝกรวมดวยในตําแหนง
พื้นที่ที่เหมาะสม เพื่อลดคาใชจายในการกอสรางและ
สามารถชวยยึดดินไม ใหพังทลายไดเชนกัน สวนบริเวณ
พื้ น ที่ ถ  า เป น จุ ด ยอดเชิ ง ลาดควรปลู ก หญ า แฝกเข า มา
4 - 5 เมตร รากหญาแฝกจะชวยยึดพื้นที่บนสุดซึ่งเปน
จุดอันตรายโดยปลูกระยะหางแถวละ 50 เซนติเมตร
ประมาณ 5 - 6 แถว และถามีแนวหญาแฝกบริเวณทีป่ ลูกพัง
เกิดฟนหรอ ควรมีการซอมแซมในแนวฟนหรอ โดยบํารุง
ด ว ยปุ  ย ในระยะแรก และรดนํ้ า สมํ่ า เสมอเพื่ อ ช ว ยให
หญ า แฝกตั้ ง ตั ว ได มี ศั ก ยภาพในการช ว ยยึ ด ดิ น ไม ใ ห
พังทลายไดดี สําหรับการศึกษา วิจัย เรื่องการขยายพันธุ
หญาแฝกโดยเมล็ด ควรดําเนินการอยางตอเนือ่ งจนทราบวา
พันธุ ใดสามารถขยายพันธุด ว ยเมล็ดไดดที สี่ ดุ ไมกระจายพันธุ
ในธรรมชาติเปนวัชพืชตอไป และควรมีการกําหนดขอบเขต
เวลา การสิ้นสุดของการศึกษาอยางชัดเจน นอกจากนี้
ควรให ก ารส ง เสริ ม ความรู  ในชุ ม ชนเกิ ด การยอมรั บ ถึ ง
การใชประโยชนจากหญาแฝกอยางกวางขวาง ใหมคี วามรู
ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งในส ว นการอบรมงานหั ต ถกรรม
ทํ า ผลิ ต ภั ณ ฑ เ กี่ ย วกั บ หญ า แฝก ควรจั ด หาวิ ท ยากรที่
สามารถออกแบบผลิตภัณฑ ใหทันสมัยเพื่อรองรับตลาด
เนื่องจากมีการแขงขันสินคาประเภทนี้คอนขางสูง

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559
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สราง “ลวดลาย” จากเสนใยแฝก
สวนพัฒนาสิ่งแวดลอม ฝายกิจการเพื่อสังคม
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เมื่อมีการใชประโยชนจาก “ใบ” หญาแฝกอยาง “เพิ่มมูลคา” มากขึ้น ก็จะ
สงผลยอนกลับใหเกิดการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินและนํ้ามากขึ้น
นี่คือแนวคิดที่นํามาสูการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกโครงการที่ขยายผล
จากการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ซึ่งปตท. ดําเนินงานรวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน
มาตั้งแตป 2549 สวนกิจกรรมขยายผลดานการพัฒนาผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
เริ่มในป 2551
กาลเวลาผ า นพ น จนถึ ง บั ด นี้ เกิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลากหลายจากใบหญ า แฝกที่
สรางสรรคขึ้นจากทักษะดานหัตถกรรมที่มีอยู ในสายเลือดคนไทยอยูแลวเติมเสนห
ดวยแนวคิดดานการออกแบบที่ ปตท.สงเสริม เพื่อใหเกิดผลิตภัณฑที่มีความรวมสมัย
สอดคลองกับการใชประโยชนของวิถีชีวิตปจจุบัน เปนคุณคาของภูมิปญญาทองถิ่น
ที่จําหนายในรานภัทรพัฒนของมูลนิธิชัยพัฒนา และเปนการเพิ่มมูลคาใบหญาแฝก
นอกเหนือจากการนําใบมาใชคลุมดินเพื่อเก็บความชื้น หรือผสมทําปุยหมัก
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ลองดู ล วดลายผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากใบหญ า แฝก 5 แม ล าย
ซึ่ ง เป น อั ต ลั ก ษณ ข องชุ ม ชนเครื อ ข า ยคนรั ก ษ แ ฝก
ลายเม็ดมะยม (การถัก): กลุมหัตถกรรมแฝกและกก
บานโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ
ตอยอดจากทักษะการทําเสือ่ กก ตัง้ แตการยอมสี สานและทอเสือ่ และการถัก
เมคราเมครัน้ เปลีย่ นวัตถุดบิ เปนใบหญาแฝกกลุม จึงสรางสรรคลายเม็ดมะยมผสมกับ
เทคนิคการยอมสีที่เปนความถนัด กลายเปนจุดเดนของงานหัตถกรรมจากกลุมฯ
จุดเดนของแมลายนีค้ อื การควัน่ ใบแฝกใหเปนเสนเล็กๆ ทีม่ ขี นาดสมํา่ เสมอลายเม็ดมะยม
จึงจะขึน้ สวยรวมทัง้ ความถีแ่ ละจังหวะการวางเม็ดมะยมจากเสนยึดทีเ่ ปนแนวเดียวกัน
ทั้ ง หมด ทํ า ให ก ลุ  ม ฯ สามารถดั ด แปลงประยุ ก ต ไ ด ห ลายรู ป ทรง ซึ่ ง มาจาก
ประสบการณที่ลองผิดลองถูกจนชํานาญนั่นเอง

ลายซิกแซก (การสาน/ทอ):กลุมผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
บานแกใหม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ความพิถีพิถันในการใชเทคนิคการควั่นใบแฝก ผสมกับตอกใบแฝก นํามาสาน
ขัดแลววางลายที่สรางพื้นผิวสัมผัสเปนลายซิกแซกซึ่งเปนจุดเดนของกลุม สานขึ้นรูป
เปนตะกรา กระเปา พรม และตกแตงดวยการมัดลาย

ลายยก (การสาน) : กลุมผลิตภัณฑหญาแฝก
บานเกาะสวาด อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ความชํานาญจากการใช ใบหญาแฝกเปนวัตถุดบิ สานขึน้ รูปเปนกลองและตะกราเพือ่ จําหนายในพืน้ ทีน่ บั สิบป ทําให
งานมีความประณีต ดวยการเตรียมตอกจากใบหญาแฝกที่มีขนาดเทากันสมํ่าเสมอ คัดเลือกขนาดใบที่ทําตอกสําหรับ
กลุมเสนพุงกับเสนยืน เกิดเปนลายยกธรรมดาที่เรียกวาลายขัด แบงเปนลายเม็ดขาวกับลายเม็ดแตง เสนใยแฝกที่มี
ลักษณะยืดหยุนทําใหลายขึ้นชัด สวย และตึงแนน

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 42 เดือนมิถุนายน 2559
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ลองดู ล วดลายผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากใบหญ า แฝก 5 แม ล าย
ซึ่ ง เป น อั ต ลั ก ษณ ข องชุ ม ชนเครื อ ข า ยคนรั ก ษ แ ฝก
ลายดอกพิกุล/ลายลูกแกว (การสาน): กลุมผลิตภัณฑหญาแฝก
อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน
งานถนัดกอนที่จะรูจักกับใบหญาแฝก คือการนําเชือกสังเคราะหมามัดเปนกระเปาเพื่อจําหนายในพื้นที่
ตอมาไดรับการสงเสริ
เ มให ใช ใบหญาแฝกแทนจึงนําทักษะเดิมมาควั่นใบแฝก เกี่ยวลายมัดเปนลายดอกพิกุล นอกจากนี้
กลุมยังเปนพื้นที่ตนแบบในการเรียนรูเรื่องการเตรียมใบแฝกเพื่อใชควั่น

ลายนํ้าไหล (การสาน): กลุมผลิตภัณฑจากใบหญาแฝก
บานกอซาว อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
ใช ใบหญาแฝกที่ตระเตรียมอยางดีมาสานแบบโปรงใหเปนเสนคลื่น
รอบๆ เกิดลายพลิ้วไหวสวยงามอยางที่เรียกวาลายนํ้าไหลลวดลายที่ประณีต
เหมาะสําหรับทําเปนกระเปาขนาดเล็ก ตะกราใสของขนาดเล็ก หรือเปนของขวัญ
ของที่ระลึก

งานหัตถกรรมเชิงจัก สาน ทอ สะทอนถึงวิถชี วี ติ พืน้ บาน ชวยทําใหความเปนอยู ในยุคดิจติ อลนุม นวลขึน้ เมือ่ ผสม
กับความรูดานการออกแบบ หรือไอเดียดีๆ ก็ชวยใหผลงานมีความนาสนใจ สามารถจําหนายเปนรายได และยังเปนการ
สรางแรงจูงใจในการปลูกหญาแฝกเพื่ออนุรักษดินนํ้าอยางกวางขวางเปนการตามรอยพระราชดําริพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวนั่นเอง
สนใจงานหัตถกรรมจากใบหญาแฝก ติดตอกลุมตางๆ ไดที่
• กลุม หัตถกรรมแฝกและกกบานโคกปรง อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ โทร.091-025-0558 (คุณปราณี มุง ลือ)
• กลุม ผลิตภัณฑจากใบหญาแฝกบานแกใหม อําเภอภูซาง จังหวัดพะเยาโทร.089-835-3828 (คุณเข็มทอง คํา้ จุน)
• กลุม ผลิตภัณฑหญาแฝกบานเกาะสวาด อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสโทร. 086-968-4235 (คุณจินต เทพกําเนิด)
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