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 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้มูลนิธิชัยพัฒนาและส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ (ส�านกังาน กปร.) ประกาศเลือ่นการจัดการประชมุหญ้าแฝกนานาชาติ ครัง้ท่ี 7  

ซึ่งมีก�าหนดจัดข้ึนท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2564 และการรับสมัครผลงานเพื่อชิงรางวัล  

The King of Thailand Vetiver Awards ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด  และการด�าเนินงานหญ้าแฝกในหลายพื้นที ่

ของหลายๆ ภาคส่วนคงประสบปัญหาติดขัดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราต้องร่วมมือกันฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้

ด้วยความมานะและอดทน กองบรรณาธิการของจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ขอเป็นก�าลังใจให้ทุกคนค่ะ

 ในจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ ฉบับที่ 59 นี้ กองบรรณาธิการขอน�าเสนอบทความที่น่าสนใจของนักวิชาการ 

เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบตังิานวจิยัและส่งเสรมิการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในหน่วยงานต่างๆ และเกษตรกร มาให้ชาวหญ้าแฝก

เช่นเคย ภายใต้หัวข้อ “สืบสานวิถีชุมชนด้วยหญ้าแฝก” โดยมีการแบ่งหมวดหมู่ (คอลัมน์) ของเนื้อหาภายในเล่ม  

เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ที่หลากหลายและครบถ้วนมากยิ่งขึ้นในการอ่านแต่ละฉบับด้วย ได้แก่ (1) เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

หญ้าแฝก (2) การขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก (3) แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน และ (4) ความส�าเร็จจากหญ้าแฝก

 บทความทีก่องบรรณาธกิารได้คดัสรรมาให้ชาวหญ้าแฝกอ่านในฉบบัที ่59 นี ้ได้แก่ ตามรอยศาสตร์พระราชา 

“ไม้ยางนากับหญ้าแฝก” โดยคุณประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการ

พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ซึ่งท�าให้พวกเราได้ทราบถึงแนวพระราชด�าริของ

พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร เรือ่งการปลกูแฝกร่วมกบัไม้ยนืต้น

เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินและป้องกันไฟป่า อันจะท�าให้คนอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน ความส�าเร็จจาก 

การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล ส่งผลให้“ดินดี มีชีวิต”โดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ซึ่งเกี่ยวกับความส�าเร็จของงานขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกของศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาภูพานฯ ไปสู่เกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาดินและน�้า จนเกษตรกรสามารถด�าเนินวิถีชีวิตทางการเกษตรได้ตาม

ปกตแิละพ่ึงตนเองได้ หญ้าแฝกกบังานหตัถกรรม โดยศนูย์ศกึษาการพฒันาเขาหินซ้อนฯ จังหวดัฉะเชงิเทรา ซ่ึงศลิปะ

วัฒนธรรมของท้องถิ่นถูกสืบสานและถ่ายทอดผ่านใบหญ้าแฝกเป็นชิ้นงานหัตถกรรมต่างๆ โครงการปลูกและศึกษา

พนัธุห์ญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตงุ (พ้ืนทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิ โดยทมีงานหญ้าแฝก โครงการ

พฒันาดอยตุง (พืน้ทีท่รงงาน) อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ จังหวดัเชยีงราย ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงความส�าเร็จในการศกึษา

หญ้าแฝกพันธุ์ต่างๆ การขยายพันธุ์หญ้าแฝก และการแจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกให้แก่หน่วยงานและประชาชนที่ขอรับ

การสนับสนุน

 กองบรรณาธกิารขอขอบคณุทุกท่านท่ีได้ร่วมส่งบทความลงในจลุสารภูมวิารนิอนรุกัษ์ฉบบันี ้ โดยหวงัเป็นอย่างยิง่

ว่าข้อมูลที่บรรจุภายในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกๆ ท่าน ให้ผู้อ่านได้แรงบันดาลใจในการด�าเนินงานสนอง 

พระราชด�าริด้านหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และภาคภูมิใจต่อไป

จากใจบรรณาธิการ
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สารบัญ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

 ตามรอยศาสตร์พระราชา: ไม้ยางนากับหญ้าแฝก

  โดย ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์ อนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล

  โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

 ความส�าเร็จจากการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล ส่งผลให้ “ดินดี มีชีวิต”

  โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร

แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน

 หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม

  โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ความส�าเร็จจากหญ้าแฝก

 โครงการปลูกและศึกษาพันธุ ์หญ้าแฝกโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)  

 อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

  โดย ทีมงานหญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) 

  อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  จังหวัดเชียงราย

ความเคลื่อนไหว

4 - 6

7 - 12

13 - 17

18 - 25

26 - 30
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 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  พระบาทสมเด็จพระบรม 

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทาน

พระราชด�าริกบันายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในพระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเริง 

วังไกลกังวล  อ�าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ความว่า  

ตามรอยศาสตร์พระราชา “ ไม้ยางนากับหญ้าแฝก ”

โดย ประเดิมชัย แสงคู่วงษ์   

อนุกรรมการด้านวิชาการติดตามและประเมินผล

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 “การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นแนวกันไฟ  เป็นประโยชน์ที่ส�าคัญประการหนึ่งของหญ้าแฝกที่จะช่วยลดความ

เสียหายจากไฟป่า  ไม่ว่าจะเป็นป่าปลูกหรือป่าธรรมชาติ”

 “ควรปลกูแฝกร่วมกบัแปลงปลกูไม้ยนืต้นโดยเฉพาะบนภเูขาจะช่วยป้องกนัการชะล้างดนิและป้องกนัไฟป่าได้ 

เพราะแฝกทนไฟ ใบจะสดตลอดปีและรากทีห่ยัง่ลึกในดนิจะช่วยดดูความช้ืนไว้ ดงัน้ันการปลกูแฝกเพือ่เป็นแนวกนัไฟ

จะช่วยป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง” 

 “การปลูกยูคาลิปตัสและสนบนภูเขามักเกิดไฟใหม้ทุกปี  ควรพิจารณาปลูกแฝกร่วม”

 จากแนวพระราชด�ารดิงักล่าวข้างต้น หลายๆ หน่วยงานทีม่คีวามรบัผดิชอบ ในด้านการปลกูป่าและบ�ารงุรกัษาป่า  

ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ เช่น กรมป่าไม้ กรมอทุยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพื์ช รวมไปถงึหน่วยงานภาคเอกชน  

เช่น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ฯลฯ  ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริที่ได้

พระราชทานไว้ไปปฏิบัติในการท�างานซึ่งได้ก่อให้เกิดเป็นผลดีอย่างยิ่ง  กล่าวคือ  ช่วยให้ต้นไม้ท่ีปลูกไว้เจริญเติบโต 

ได้เรว็ขึน้ พร้อมทัง้ลดปัญหาการเกดิไฟป่าได้เป็นอย่างดี  ซึง่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานได้จ�านวนไม่น้อย และ

ทีส่�าคัญมากไปกว่านัน้  คอื เราจะได้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมทีส่มบรูณ์กลบัคนืมาในเวลาทีร่วดเรว็มากยิง่ขึน้  

เพราะปัญหาเรื่องไฟป่าได้ส่งผลให้ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ไม่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง จึงท�าให้ต้องมีการบ�ารุงรักษา

และใช้เวลาที่ยาวนานมากขึ้น กว่าจะได้ป่าที่สมบูรณ์ใกล้เคียงกับธรรมชาติดั่งเดิม   

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
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 ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  โดยศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้

หญ้าแฝกด้านป่าไม้ท่ี 2 จังหวัดสุโขทัย จึงได้ทดลองปลูกไม้ยางนากับหญ้าแฝก เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับฟื้น 

คืนสู่ธรรมชาติให้มีความสมบูรณ์ดังที่เป็นมาในอดีต   พร้อมทั้งมีการเก็บข้อมูลด้านการเจริญเติบโตของต้นยางนาที่ปลูก

ไปพร้อมๆ กันด้วย

 ไม้ยางนาจัดเป็นไม้ที่ค่อนข้างชอบน�้า โดยทั่วไป 

มกัจะขึน้อยูใ่กล้ๆ กบัรมิล�าห้วยในป่าธรรมชาตเิป็นส่วนใหญ่

ดังนั้นการน�าไม้ยางนากลับมาปลูกในพ้ืนท่ีป่าเสื่อมโทรมที่

ขาดความชุ่มช้ืนในดินจึงมีส่วนท�าให้เจริญเติบโตได้ช้ากว่า

ที่ควรจะเป็น การน�าหญ้าแฝกมาปลูกร่วมไปพร้อมกับ 

การปลูกป่าจึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น

และธาตุอาหารให้แก่ดินท่ีเคยเสื่อมสภาพได้กลับมา 

อุดมสมบูรณ์มากข้ึน ส่งผลให้ต้นยางนาที่ปลูกมีอัตรา 

การเจริญเติบโตท่ีค่อนข้างดี ข้อมูลทางวิชาการที่ศูนย์ฯ  

ได้ท�าการบันทึกไว้ท้ังในด้านความโตและความสูงของ 

ต้นยางนาที่ปลูกร ่วมกับหญ้าแฝกพันธุ ์ร ้อยเอ็ดเมื่อ 

ปี พ.ศ. 2560 - 2564 รวมระยะเวลา 4 ปี  พบว่ามีอัตรา

ความโตเฉลี่ยอยู่ที่  23.77  เซนติเมตร โดยต้นทีค่วามโต

สงูสดุจะมขีนาดความโตอยูท่ี่ 44  เซนติเมตร  ซึง่นบัว่าอยูใ่น

เกณฑ์ทีดี่พอสมควร ในขณะท่ีในด้านความสงูของต้นยางนานัน้ 

มีค่าเฉลี่ยอยู ่ที่ 462.4 เซนติเมตร และต้นที่สูงที่สุด  

มคีวามสงู 955  เซนติเมตร ซ่ึงนบัเป็นรูปแบบของการฟ้ืนฟู

ป่าเส่ือมโทรมท่ีได้ผลเป็นท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  ส�าหรับ

อัตราการรอดตายของไม้ยางนาที่ปลูกอยู่ที่ 95% สาเหตุ

ของการตายในส่วน 5% นั้นมาจากถูกตัวตุ่นกัดกินราก 

ส�าหรับปัญหาการเกิดไฟป่าแทบจะเรียกได้ว่า ไม่พบว่ามี

การเกิดขึ้นเลย เนื่องด้วยดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าเดิม 

ด้วยระบบของรากหญ้าแฝกท่ีหยัง่ลกึลงไปในดนิได้ช่วยอุ้มน�า้

ไว้เป็นอย่างดีนั่นเอง พร้อมทั้งพื้นที่บริเวณหน้าแถวของ 

หญ้าแฝกก็จะมีดินและธาตุอาหารไหลมากองทับถมอยู่ 

เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเตบิโตของ

ต้นยางนาได้เป็นอย่างดี  

จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ฉบับที่ 59 เดือนมีนาคม 2565 5



6

“ร่วมปลูกหญ้าแฝก ขวางแนวลาดชัน จะช่วยป้องกัน หน้าดินสูญหาย

ผืนดินอยู่ยั้ง มิพังทลาย ช่วยให้ป่าไม้ อุดมสมบูรณ์”

ไม้ยางนา  ราชาแห่งป่า  กับหญ้าแฝก
 จึงพอสรุปได้ว่า  การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกป่านั้นจะช่วยให้ป่าที่ปลูกสามารถฟื้นคืนสภาพได้รวดเร็วกว่า

ป่าปลูกที่ไม่มีหญ้าแฝกปลูกร่วมด้วย  ส�าหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบการปลูกป่าและบ�ารุงรักษาป่านั้น จึงควรให ้

ความสนใจท่ีจะน้อมน�าแนวพระราชด�าริการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับการปลูกป่าไปใช้ประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น  

ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลดีกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมได้เป็นอย่างดี

 ผู้เรียบเรียงต้องขอขอบคุณ คุณปราบษณ์ สมใจ หัวหน้าศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

ด้านป่าไม้ที ่2 จงัหวดัสโุขทยั  ทีไ่ด้กรณุาเก็บและรวบรวมข้อมลูทางวชิาการและภาพท่ีเกีย่วข้องให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  

จึงส่งผลให้การเขียนบทความเรื่อง   ตามรอยศาสตร์พระราชา “ ไม้ยางนากับหญ้าแฝก” มีความครบถ้วนสมบูรณ ์

อันจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจได้น�าไปพิจารณาใช้ต่อไป
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ความส�าเร็จจากการปลูกหญ้าแฝกร่วมกับไม้ผล ส่งผลให้

ผู้เขียนบทความ: ปัญจพร ตั้งศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

หัวหน้างานศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงดิน 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

 ก า รด� า เ นิ น ง านปลู กหญ ้ า แฝก 

ของ นายสมชาย ทองดีนอก เกิดจาก 

การน้อมน�าแนวกระแสพระราชด�ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

ที่ทรงตรัสว่า  

 

แผนที่แสดงที่ตั้งแปลงเกษตรกรและชุดดิน

“ “

 นอกจากนี้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก 

พันธุ์สงขลา 3 จ�านวน 10,000 กล้า  เริ่มปลูกเมื่อปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา จากจุดเริ่มต้นที่ได้รับสนับสนุนหญ้าแฝก 

เพื่อน�ามาปลูกตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ด้วยความตั้งใจจริง จึงด�าเนินการขยายพันธุ์เอง และด�าเนินการปลูกจนครบ

ในบริเวณสวนไม้ผล จ�านวน 48 ไร่ และรอบสระน�้า จ�านวน 2 บ่อ โดยปลูกเป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นที่ 

และดูแลรักษา

ขยายผลการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

 อยากให้ทกุคนปลกูหญ้แฝก

โดยไม่หวงัผล

แต่วนัข้างหน้าจะดี
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แนวคิดน่ารู้ของ หมอดินสมชาย ทองดีนอก “การอนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่ จนประสบความส�าเร็จ

ท�าให้ได้ผลผลิตพืชสูง สร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัว และเกษตรกรในหมู่บ้าน”

 หญ้าแฝก เป็นวัชพืชที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาดินเป็นอย่างยิ่ง พื้นที ่
ท�าการเกษตรส่วนใหญ่ของประเทศมักมีป ัญหาเรื่องของ “ดิน” กับ “น�้า”  
ถ้าแหล่งน�้าอุดมสมบูรณ์ก็สามารถพัฒนาปรับปรุงบ�ารุงดินให้ดีง่ายขึ้น แต่หากขาดน�้า 
การพัฒนาปรับปรุงดินให้ดีก็ยาก จึงมีการพัฒนาแหล่งน�้าโดยน�าหญ้าแฝกเข้ามาช่วย 
กักเก็บน�้า หรือป้องกันการพังทลายของหน้าดิน ในพื้นที่ที่ดินไม่กักเก็บน�้า ปัจจุบัน 
มีการน�าหญ้าแฝกเข้าไปปลูกกันมากข้ึน เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่า “หญ้าแฝก” มีความ
ส�าคัญต่อการพัฒนาดิน และเกษตรกรก็มองเห็นประโยชน์จากหญ้าแฝก ท�าให้พื้นที ่
ไร่นาสวนผสมที่ห่างไกลจากแหล่งน�้าสามารถท�าการเกษตร เอาตัวรอดได้ มีตัวอย่างให้
เห็นแล้วมากมาย
 “หญ้าแฝก กับแปลงไม้ผล” ในพื้นที่ท�ากินของ หมอดินสมชาย ทองดีนอก 
กเ็ป็นอกีตวัอย่างส�าคญัท่ีท�าให้เหน็ว่าหญ้าแฝกมคีวามส�าคญัต่อการพัฒนาดินเป็นอย่างยิง่
 หมอดินสมชาย บอกว่า ในที่ดินท�ากินของตนมีอยู่ทั้งหมด 52 ไร่ อยู่ในพื้นที่ที่
มีความลาดชันสูง เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้าและการชะล้างพังทลายสูง เนื่องจาก 
สภาพพื้นท่ีมีความลาดชัน 5 – 12 เปอร์เซ็นต์ พอถึงหน้าแล้งดินก็ไม่ดี ไม่กักเก็บน�้า 
ตนเองจึงเริ่มจากการขุดสระเพื่อเก็บกักน�้าก่อน โดยขุดสระทั้งหมด 2 สระ และได้น�า
หญ้าแฝกมาปลูกคร้ังแรก จ�านวน 10,000 กล้า เร่ิมน�ามาปลูกรอบๆ สระ และ 
ขยายพันธุ ์จนเต็มพื้นที่ รอบแปลงไม้ผล การปลูกหญ้าแฝกให้รอบพื้นที่สระน�้า 
2 สระต้องใช้กล้าพันธุ์แฝกหลายหมื่นกล้า จึงใช้วิธีการขยายพันธุ์หญ้าแฝกไปทีละน้อย  
หลังจากที่หญ้าแฝกโตระดับหนึ่ง ปัญหาเร่ืองดินไหลลงก้นสระก็ไม่เกิดแล้ว ขอบบ่อ 
ก็ไม่แตก เป็นเพราะรากของหญ้าแฝกช่วยพยุงไว้ จึงหันมาพัฒนาที่ดินในส่วนอ่ืนๆ 
ต่อไป โดยการปลูกหญ้าแฝกล้อมรอบแปลงไม้ผล 
 “ผมยืนยันได้เลยครับว่า รากหญ้าแฝกสามารถกักเก็บน�้าได้จริง”
 หมอดนิสมชาย บอกด้วยว่า พอถงึฤดแูล้ง หญ้าแฝกจะดงึน�า้ทีส่ะสมไว้ด้านล่าง
มาเลี้ยงไม้ผลได้ ไม่ต้องกลัวว่ารากหญ้าแฝกจะไปแย่งอาหารจากต้นไม้อื่นๆ เพราะ 
รากหญ้าแฝกจะอยู่ในแนวดิ่ง ไม่มีการแพร่กระจาย รากจะดิ่งตรงลงล่างอย่างเดียว  
แต่ถ้าเป็นวชัพืชทัง้หลายระบบรากจะแผ่ ถอืว่าเป็นข้อดขีองหญ้าแฝก พอช่วงฤดนู�า้ไหลหลาก
รากหญ้าแฝกจะช่วยเก็บน�้าใต้ดินได้ ระบบรากหญ้าแฝกยาวลงไปเกือบ 5 เมตร หรือ
มากกว่า 5 เมตร 
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 ในพ้ืนที่ท�ากินทั้งหมด 52 ไร่ มีบ่อน�้า 2 บ่อ แบ่งพื้นที่ปลูกไม้ผล 48 ไร่ และปลูกหญ้าแฝกรอบแปลง 
ไม้ผล เป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นท่ี ปีแรกปลูกหญ้าแฝกตามแนวขวางความลาดเทของพ้ืนท่ี คือ เริ่มปลูก 
ราวเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมก็ตัดใบหญ้าแฝกด้วยเคร่ืองตัดหญ้า เอาใบหญ้าแฝกคลุมดินไว้ป้องกันวัชพืชอ่ืน 
ขึ้นปกคลุม รักษาความชื้นให้กับดินและสามารถย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบ�ารุงดินได้เป็นอย่างดี หมอดินสมชาย เล่าว่า 
ช่วงที่ไม้ผลยังไม่ได้ผลผลิตก็มีตัวส�ารองในการสร้างรายได้ นั่นก็คือ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงห่าน เลี้ยงไก่ จะได้ไข่จากเป็ดและไก่
ทุกเดือน ในบ่อน�้าเลี้ยงปลา ปลูกพืชผักไว้กินเอง ที่เหลือเก็บขาย จะมีพ่อค้าเข้ามารับซื้อถึงบ้าน พอผลไม้ออกก็จะได ้
รายได้จากผลไม้อกีทางหนึง่ ผลไม้ทีป่ลกูไว้กม็ ีน้อยหน่า กระท้อน ล�าไย ส้มโอ ฝรัง่ มะไฟ มะม่วง มะขาม กล้วย มะละกอ 
หม่อนกินผล เป็นต้น หลากหลายชนิด

 การปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�าริ ด้วยการปลูก 

ไม้ผล ขุดบ่อเลี้ยงปลา ท�าแปลงผัก เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ทุกอย่างเอื้อประโยชน์แก่กัน หลังจากนั้นผลจากการปลูกหญ้าแฝก 

ก็น�าชีวิตใหม่มาให้ รากหญ้าแฝกช่วยกักเก็บน�้าไว้ใต้ดิน เพราะเคยขุดบ่อเก็บน�้า แต่พอฤดูแล้ง น�้าก็แห้ง ดินก็แตก  

เก็บน�้าไม่อยู่ ต้นไม้ตายเกือบหมด พอน�าหญ้าแฝกมาปลูกบริเวณขอบบ่อก็สามารถเก็บน�้าไว้ใช้ได้ตลอดจนผ่านฤดูแล้ง 

“การปลูกพชืท�าสวนใช้วธิหีลากหลายจะดกีว่า อย่าเน้นการปลกูเชงิเดีย่ว เพราะไม่รูว่้าอนาคตในวนัข้างหน้าจะเกดิ

การเปลี่ยนแปลงอย่างไร”
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 จากการปลูกหญ้าแฝกของนายสมชาย ทองดีนอก ท�าให้ได้รบัประโยชน์

ดังนี้ หญ้าแฝกช่วยจับยึดดินบริเวณคันบ่อน�้าในสวน ท�าให้บ่อน�้าสามารถ 

เก็บกักน�า้ไว้ได้ตลอดทัง้ปี หญ้าแฝกช่วยการป้องกนัการชะล้างพังทลายของดนิ   

รากหญ้าแฝกสามารถยึดดิน ป้องกันดินตามขอบสระไม่ให้เกิดการพังทลาย  

รากหญ้าแฝกยงัช่วยระเบดิดิน ช่วยให้ดินท่ีแน่น แข็ง ทึบ ร่วนซุยข้ึน รากหญ้าแฝก

ช่วยอุม้น�า้ ดดูน�า้ใต้ดนิ เพิม่ความช้ืนในดนิ สงัเกตได้จากดนิทีอ่ยูบ่รเิวณใกล้เคยีง

หญ้าแฝก จะมีความชื้นสูงกว่าดินบริเวณที่ไม่ได้ปลูกหญ้าแฝก นอกจากนี ้

ยังสังเกตพบว่า น่าจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะ

จุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้บริเวณรากหญ้าแฝก ท�าให ้

หญ้าแฝกและพืชบริเวณใกล้เคียงมีความเขียวมากกว่าบริเวณอื่นๆ  

  นอกจากนี้ นายสมชาย ทองดีนอก ยังให้ความส�าคัญกับสังคมชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม โดยท�าหน้าที่เป็นหมอดินอาสาประจ�าต�าบล เป็นศูนย์เรียนรู ้

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประมงอาสา ปศุสัตว์อาสา 

กรรมการหมู่บ้าน ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม เป็นผู้มีคุณธรรมและรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นผู้น�าในการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกให้แก่

เกษตรกรในพื้นที่ เครือข่ายหมอดิน และอาสาสมัครเกษตร โดยการสนับสนุน

พนัธุห์ญ้าแฝกให้แก่เครอืข่าย และแนะน�าการปลกูหญ้าแฝก และการขยายพนัธ์ุ

หญ้าแฝกให้แก่เครือข่าย เป็นต้น



12

 จากการเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ของนายสมชาย ทองดีนอก ภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือวิเคราะห ์

หาค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารที่ เป ็นประโยชน์ต ่อพืช พบว่า 

ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน (pH) เท่ากับ 6.7 ดินมีความเป็นกรดเล็กน้อย ซึ่งอยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของพืช ปริมาณอินทรียวัตถุในดินมีปริมาณเท่ากับ 2.88 เปอร์เซ็นต์ อยู่ในระดับปานกลาง และพบว่า

ปริมาณ P และ K ที่เป็นประโยชน์อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ซึ่งมีความเข้มข้นเท่ากับ 20 และ 52 mg/kg 

ตามล�าดับซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบกับดินก่อนการปลูกหญ้าแฝกแล้ว ท�าให้เป็นที่ประจักษ์ว่าหญ้าแฝกช่วยเพิ่มความ 

อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินได้เป็นอย่างดี

การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า

 1. มีการปลูกหญ้าแฝกรอบสระน�้า ทั้งหมด 2 บ่อ โดยการปลูกรอบสระที่ระยะห่าง 5 เซนติเมตร สระที่ 1 

  ปลูกความยาวประมาณ 200 เมตร จ�านวน 2 แถว รวมประมาณ 400 เมตร ส่วนสระที่ 2 ปลูกความยาว 

  ประมาณ 120 เมตร จ�านวน 2 แถว รวมประมาณ 720 เมตร รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,120 เมตร

 2. ปลูกรอบแปลงไม้ผลเป็นแถวขวางความลาดเท จ�านวน 1 แถว ความยาวประมาณ 800 เมตร

 3. ปลูกตามถนน ความยาวประมาณ 220 เมตร
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 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน 

พระราชด�าริในการแก้ไขปัญหาเรื่องดิน ทั้งในแง่ของการ

แก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรมขาดคุณภาพ ทรงตระหนักถึง 

การพังทลายของดินและการสูญเสียหน้าดินทีอ่ดุมสมบูรณ์ 

พระองค ์ทรงได ้พระราชทานพระราชด�าริ ให ้ศึกษา 

“หญ้าแฝก” เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และ

อนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน รวมทั้งใช้ประโยชน์ด้านอ่ืนๆ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ทรงให้ทุกหน่วยงานรวมถึง

หน ่วยงานราชการที่ มีศักยภาพในการขยายพันธุ ์ 

ให้ความร่วมมอืกบักรมพฒันาทีด่นิในการผลติกล้าหญ้าแฝก 

และแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายให้เพียงพอ

หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม

โดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 หญ้าแฝกมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Chrysopogon zizanioides (L) Roberty ชื่อสามัญคือ Vetiver Grass เป็น 

พืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทยทั้งในที่ลุ่มจนถึงที่ดอน เจริญเติบโตได้ในดินเกือบทุกชนิด 

ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง เป็นพชืท่ีขึน้เป็นกอหนาแน่น มรีะบบรากลกึ เจรญิเตบิโตในแนวดิง่มากกว่าออกทางด้านข้าง 

จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง มีรากจ�านวนมากจึงทนแล้งได้ดี เมื่อปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวเป็นเสมือน 

ก�าแพงที่ดักตะกอนดินและน�้า ช่วยรักษาหน้าดิน ท�าให้ดินมีความชุ่มชื้น

แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน
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คุณสมบัติที่ดีของหญ้าแฝกคุณสมบัติที่ดีของหญ้าแฝก

 1) หญ้าแฝกมีการแตกหน่อ รวมเป็นกอและเบียดกันแน่น กอมีความแข็งแรง ตั้งตรง และไม่แผ่ขยายด้านข้าง

รบกวนพืชอื่น แผ่ขยายโดยรอบกอเพียง 50 เซนติเมตร จึงไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง สามารถปลูกติดต่อกัน

เป็นแนวยาวเหมือนรั้ว หรือ “ก�าแพงธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งจะช่วยกักเก็บตะกอนที่ถูกน�้าพัดพามาให้ติดอยู่กับแถว 

หญ้าแฝก รวมทั้งชะลอความเร็วของน�้า ท�าให้น�้าซึมลงใต้ดินได้มากขึ้น

 2) หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว แต่อายุยืนอยู่ได้หลายปี เพราะมีการแตกหน่อใหม่ และไม่ต้องดูแลมาก

 3) หญ้าแฝกมีข้อที่ล�าต้นถี่ และเกิดจากการย่างปล้อง สามารถขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี

 4) หญ้าแฝกขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดได้ยาก จึงไม่แพร่พันธุ์เหมือนวัชพืช ท�าให้สามารถควบคุมการแพร่ขยายได้ 

เนื่องจากเมล็ดหญ้าแฝกมีระยะพักตัวและมีอายุขัย จึงมีโอกาสงอกน้อยมาก

 5) หญ้าแฝกมีใบยาว เมื่อตัดสามารถแตกใหม่ได้ง่าย ใบคม แข็งแรง และทนทานต่อการย่อยสลาย สามารถ 

น�าไปคลุมดินเพื่อรักษาความชื้นรอบต้นไม้หรือแปลงผักได้ดี

 6) หญ้าแฝกมีระบบรากยาวและแตกแขนงเป็นรากฝอยจ�านวนมาก หยั่งลึกลงไปในดินเป็นแนวดิ่ง ประสานกัน

ลักษณะของหญ้าแฝกลักษณะของหญ้าแฝก

 หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้า 

เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย หญ้าแฝกที่พบใน 

สภาพธรรมชาติมีถิ่นก�าเนิดตามพื้นท่ีราบลุ่มน�้าท่วม 

ตามแหล่งน�้าธรรมชาติ ริมหนองบึงและในป่า แต่เมื่อ 

น�าพันธุ์ที่ได้คัดเลือกแล้วไปปลูกในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวโลก 

ปรากฏว่า ขึ้นได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ หญ้าแฝกสามารถ

เจรญิเตบิโตได้ในสภาพภูมปิระเทศท่ีเป็นท่ีราบใกล้เคยีง

ระดบัน�า้ทะเล ถงึพ้ืนทีภ่เูขาสงูท่ีระดบั 2,000 เมตรจาก

ระดับน�้าทะเล หรือในพื้นท่ีดินเปรี้ยว ดินด่าง ดินเค็ม 

ดินที่มีความอุมดสมบูรณ์ต�่ารวมทั้ง พื้นที่ที่มีปริมาณ 

น�้าฝนน้อย 200 มิลลิเมตร ถึงพื้นที่ที่มีฝนตกชุก 3,900 

ถึง 5,000 มิลลิเมตร และพื้นท่ีสภาพภูมิอากาศ 

หนาวเย็น -9 องศาเซลเซียส ถึงอากาศร้อนจัด 45  

องศาเซลเซียส

อย่างหนาแน่นช่วยยึดดิน ป้องกันการพังทลายของดินและรากมีลักษณะอวบสามารถ 

อุ้มน�้าได้ดี เมื่อน�ามาปลูกชิดติดกันเป็นแถวยาวจะท�าหน้าที่คล้ายม่านใต้ดิน ท�าให้น�้าไหลซึม

ลงดินช่วยกักเก็บน�้าและเพิ่มความชุ่มชื้นในดิน นอกจากนี้ระบบรากยังสามารถกรองของเสีย 

เช่น สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน�้้าอีกด้วย

 7) บริเวณรากหญ้าแฝก เป็นที่อาศัยของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดในดิน

 8) หญ้าแฝกสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความทนทานต่อ 

โรคพืชทั่วไป

 9) หญ้าแฝกมส่ีวนท่ีเจรญิอยู่ต�า่กว่าผวิดนิ ช่วยให้สามารถอยูร่อดได้ต่อสภาพต่าง ๆ  ดกีว่า
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ประโยชน์ของหญ้าแฝก

 10) น�าไปใช้ประโยชน์ด้านอนุรักษ์ดินและน�้าได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ลงทุนน้อย ผู้ปลูกสามารถน�าไปปฏิบัติได้ด้วย

ตนเอง เป็นก�าแพงธรรมชาติป้องกันดินพังทลายได้

ประโยชน์ของหญ้าแฝก

 1. ด้านการอนรุกัษ์ดินและน�า้ ป้องกันการชะล้างพงัทลายของดนิ แถวหญ้าแฝกช่วยกกัเกบ็ตะกอนดนิ ลดความแรง

ของน�้าที่ไหลบ่า ช่วยกักเก็บน�้าไว้ในดินและพื้นที่ตอนบน ลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพื้นที่

 2. ด้านฟื้นฟูและปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน รักษาความชื้นในดิน ช่วยให้ดินมีการระบายน�้าดีขึ้น ท�าให้

ดินโปร่งและระบายอากาศของดินดี เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดิน

 3. ด้านรักษาสภาพแวดล้อม ช่วยรักษาคุณภาพน�้าและแหล่งน�้า ดูดซับโลหะหนักจากสภาพแวดล้อม ช่วยในการ

บ�าบัดและกรองน�้าเสีย ป้องกันการพังทลายของไหล่ถนน

 4. ด้านการท�าหัตถกรรม ใช้ใบหญ้าแฝกมาท�าหญ้าแฝกมุงหลังคา ใช้ใบหญ้าแฝกในการจักสาน
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หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม

งานหัตถกรรมงานหัตถกรรม

 งานหตักรรมเป็นสิง่ทีแ่สดงให้เหน็ ภมูปัิญญา วฒันธรรมและประวตัศิาสตร์ในแต่ละท้องถิน่ทีม่กีารน�าวัสดุธรรมชาติ

ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ จากการจักร สาน ถัก และทอเพื่อใช้สอยในวิถีชีวิตอย่างกลมกลืน ตลอดจนภูมิปัญญาที่เด่นชัด

ออกมาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่น

หญ้าแฝกกับงานหัตถกรรม

 ขั้นตอนกระบวนการออกแบบและการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบหญ้าแฝก 5 ขั้นตอน ได้แก่ 

การสร้างความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ การกลั่นกรองความคิด การพัฒนาแนวความคิดและทดสอบแนวความคิด 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การทดสอบตลาด

 การผลิตการแปรรูปใบหญ้าแฝกนั้นสามารถท�าได้หลายวิธี ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงวิธีการและเทคนิคการแปรรูป 

ใบหญ้าแฝกจ�าแนกได้ 5 วิธี ได้แก่ การสาน การถัก การมัด การพัน และ การฟั่นเกลียว

 การจักสานจากเส้นใยพชื จากต้นกกและหญ้าแฝก ทางหน่วยงานพฒันาชุมชน จงึน�าใบหญ้าแฝกพนัธุสุ์ราษฏร์ธานี 

เพราะมีคุณสมบัติเหนียวแต่อ่อนนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง หักง่ายเหมือนพันธุ์อื่นๆ ที่มีอยู่ในชุมชน มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และ

สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนอีกทางหน่ึง โดยจะน�ามาท�าการจักสานให้เป็นเครื่องใช้ต่างๆ มีความสวยงามเป็นธรรมชาติ 

ในการจกัสานนัน้จะมลีายให้เลือกหลายลายด้วยกนั น�ามาจักสานและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อาทเิช่น กระบุง กระเป๋า 

ตะกร้า หมวก กล่องกระดาษทิชชู กล่องใส่ที่ดับกลิ่น ที่ใส่แก้วเยติ และพวงกุญแจจากหญ้าแฝก เป็นต้น
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การใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในงานหัตถกรรมการใช้ประโยชน์จากใบหญ้าแฝกในงานหัตถกรรม

 ใบหญ้าแฝกที่น�ามาใช้ประโยชน์ในการท�าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ต่างๆ จะต้องใช้ใบหญ้าแฝกที่มีคุณลักษณะ 

แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของกรรมวิธีการผลิต ดังนั้น การเตรียมหญ้าแฝกเพื่อน�ามาใช้ในการท�าผลิตภัณฑ์ เป็น

ขั้นตอนที่ส�าคัญของการที่จะใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทั้งทางด้านการอนุรักษ์บ�ารุงดินและเพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ การเก็บเกี่ยวใบหญ้าเพื่อน�ามาท�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมควรเลือกตัดในช่วงฤดูฝน ทุก 2 เดือน โดยค�านึงถึง

ความยาวของใบประมาณ 80 เซนตเิมตร หรอืใบทีไ่ม่แก่จนเกนิไป ใบหญ้าแฝกทีอ่่อนเมือ่น�ามาท�าผลิตภณัฑ์จะได้เส้นใบที่

ละเอยีดอ่อนนุม่ ถ้าเป็นใบแก่จะท�าให้ได้งานเส้นใบใหญ่และหยาบ



18

ที่ตั้งโครงการปลูกและ

ศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก

หมู่ที่ 11 บ้านห้วยไคร้เหนือ 

ต�าบลห้วยไคร้ อ�าเภอแม่สาย 

จังหวัดเชียงราย 57220

โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

โดย ทีมงานหญ้าแฝก 

โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

ความส�าเร็จจากหญ้าแฝก
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วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผลหลักการและเหตุผล

 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชกระแสรับส่ังว่า “ฉันจะปลูกป่าบนดอยตุง” 

ดังนั้น โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัดเชียงราย จึงเกิดขึ้น 

ตามพระราชปณธิานของสมเดจ็ย่าทีใ่ห้ความส�าคญักบัการปลกูป่า สร้างคน เพือ่พฒันาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

ตลอดจนคณุภาพชวีติของประชากรชาวไทยภูเขาและชาวพื้นที่ราบให้ดีขึ้น 

 โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เร่ิมขึ้นตั้งแต่  

พ.ศ. 2535 เมื่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระราชด�าริให้น�าหญ้าแฝกมาทดลองปลูก ตามที ่

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงแนะน�าต่อพระองค์ จนถึง

ปัจจบุนัการปลกูหญ้าแฝกยงัคงใช้แก้ปัญหาการพงัทลายและเลือ่นไหลของดิน ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีข่องโครงการพฒันา

ดอยตุงฯ ได้เกือบทุกกรณี เช่น เม่ือมีการปรับปรุงหรือสร้างถนนใหม่ การก่อสร้างอาคารสถานท่ี การขุดสระน�้า  

การท�าเกษตรกรรมในพื้นที่ลาดชัน และการเปลี่ยนเส้นทางน�้าตามธรรมชาติ เป็นต้น  

 ปัจจุบัน ผลจากการน�าต้นหญ้าแฝกปลูกในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แนวต้นหญ้าแฝกที่ปลูก 

เบยีดแน่นไว้ สามารถช่วยปกคลมุหน้าดิน และยดึเกาะหน้าดินป้องกนัการเลือ่นไหล พร้อมกบัสร้างความอดุมสมบูรณ์

ให้กับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งท�าให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน รวมท้ังราษฎรท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนที่

โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ยอมรับคุณค่าและประโยชน์ของต้นหญ้าแฝกและเสาะแสวงหาพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อน�า 

ไปปลกูในพืน้ท่ีท่ีมปัีญหาดนิเลือ่นไหล อนัเกดิจากการชะล้างของแรงน�า้ไหล และในบางกรณเีพือ่ป้องกนัการชะล้าง

ปุ๋ยหรือป้องกันการเลื่อนไหลของสารพิษหรือสิ่งโสโครกลงแหล่งน�้า

 ดังนั้น โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก ยังคงมีการปลูกและขยายพันธุ์ต้นหญ้าแฝกอย่างต่อเนื่อง 

ส�าหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ซ่ึงเป็นการอนุรักษ์ดินและน�้า ป้องกันการพังทลาย และการเลื่อนไหล 

ของหน้าดินเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาปรับปรุงเส้นทางถนน เส้นทางน�้าและพื้นที่ท�ากินของราษฎร และ

เพือ่เป็นแหล่งผลิตกล้าพนัธุส์�าหรบัแจกจ่ายให้แก่ผูร้้องขอทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายโครงการ เพือ่น�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์

ต่อไป

วัตถุประสงค์ 

 1. เพือ่สบืสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีพร้อมกับสนองพระราชประสงค์ 

  ของสมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี องค์ประธาน 

  กติมิศกัดิข์องมลูนธิแิม่ฟ้าหลวงฯ ในการแก้ไขปัญหาการพังทลายของดิน และอนรัุกษ์ดินและน�า้ในพืน้ที่ 

  โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่ข้างเคียง ท่ีมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ก�าลังท�ากิจกรรม เพื่อแก้ไขความ 

  ทุกข์ยากของผู้ด้อยโอกาส โดยน�าทฤษฎีดอยตุงไปประยุกต์ใช้

 2. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร องค์กรปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ 

  ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่นอกโครงการ ร่วมด�าเนินกิจกรรมพัฒนาและรณรงค ์

  ให้เห็นถึงคุณค่าของหญ้าแฝก และน�าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ทางด้านวิชาการ และแหล่งผลิตพันธุ์หญ้าแฝกส�าหรับผู้สนใจท้ังในและ 

  นอกประเทศในการน�าหญ้าแฝกไปใช้ประโยชน์ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน�้า
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การขยายพันธุ์หญ้าแฝก

เป้าหมายเป้าหมาย 

 1. เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ปลูกป้องกันการเลื่อนไหลของหน้าดินและดักตะกอนดินไหลลงแหล่งน�้าและ 

  ป้องกันดินเลื่อนไหลในพื้นท่ีลาดชัน ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นที่โครงการที่ด�าเนินงาน 

  ร่วมกิจกรรมกับโครงการพัฒนาดอยตุงฯ จ�านวน 900,000 ต้น / ปี

 2. เพ่ือสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝกส�าหรับหน่วยงาน หรือราษฎรที่ต้องการน�าหญ้าแฝกไปใช้แก้ปัญหาการ 

  พังทลายของหน้าดินและการเลื่อนไหลของดิน จ�านวน 2,100,000 ต้น / ปี

การขยายพันธุ์หญ้าแฝก 

  ปัจจุบันการขยายพันธุ์ที่ด�าเนินงานในโครงการมี 2 แบบ คือ 

1. การขยายพันธุ ์โดยการแยกหน่อ คือ การขุดต้นพันธุ ์ที่มีอยู ่ในแปลงปลูกที่ได้จากต้นเพาะเนื้อเยื่อหรือแปลง 

ส�ารองพันธุ์ น�ามาแยกหน่อขยายช�าลงแปลงหรือถุงเพาะ

2. การขยายพนัธุโ์ดยการเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ คอื การคดัต้นพนัธุเ์ข้าแลบ็เพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ เพือ่ให้ได้ต้นพนัธุด์ใีนจ�านวนที่

ต้องการ ปลอดโรคและระยะเวลาที่เหมาะสม

การขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ

การด�าเนินงานโครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก
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การขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ
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โครงการรวบรวมและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก

 โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก มีการรวบรวมพันธุ์หญ้าแฝกที่น่าสนใจตามแหล่งต่างๆ ท้ังในและนอก

ประเทศ เพื่อศึกษาลักษณะพันธุ์และการเจริญเติบโตและทดลองปลูกในพื้นที่โครงการ ปัจจุบันมีอยู่ 14 พันธุ์ ดังนี้

 1. หญ้าแฝก พันธุ์ห้วยขาแข้ง

 2. หญ้าแฝก พันธุ์สุราษฎร์ธานี

 3. หญ้าแฝก พันธุ์แม่เตี๊ยะ

 4. หญ้าแฝก พันธุ์ปางกว้าง

 5. หญ้าแฝก พันธุ์เชียงใหม่

 6. หญ้าแฝก พันธุ์ดอยตุง

 7. หญ้าแฝก พันธุ์ญี่ปุ่น

 8. หญ้าแฝก พันธุ์อินเดีย

 9. หญ้าแฝก พันธุ์อินโดนีเซีย

 10. หญ้าแฝก พันธุ์ศรีลังกา

 11. หญ้าแฝก พันธุ์ใหม่ห้วยหวาย

 12. หญ้าแฝก พันธุ์มอญโต้

 13. หญ้าแฝก พันธุ์พระราชทาน

 14. หญ้าแฝก พันธุ์แม่แฮ

  ปัจจุบัน พันธุ์หลักที่ทางโครงการมีการขยายพันธุ์เพื่อใช้งานและแจกจ่ายสนับสนุนส�าหรับหน่วยงานต่างๆ 

และราษฎรทั่วไป มี 3 พันธุ์ คือ พันธุ์ห้วยขาแข้ง พันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ

 - พนัธุห้์วยขาแข้ง เป็นพนัธุห์ลกัท่ีใช้ในการแจกจ่ายสนบัสนุน เนือ่งจากเป็นพนัธุท์ีท่างโครงการได้มกีารศกึษา 

  พันธุ์แล้วว่าเป็นต้นพันธุ์ดีที่เจริญเติบโตเร็ว มีระบบรากที่แข็งแรงหยั่งลึก ยึดอนุภาคดินดี เจริญเติบโตด ี

  ภายใต้การดแูลรกัษาในระดับต�า่ มีใบแข็งแรงสมบรูณ์ใช้ประโยชน์ได้และสามารถทนต่อสภาพร่มเงาได้ดีกว่าพนัธุอ์ืน่

 - พนัธุส์รุาษฎร์ธานแีละพนัธ์ุแม่เตีย๊ะ เป็นพนัธุท์ีป่ลูกเพือ่เก็บส่วนรากของหญ้าแฝกเพือ่สนับสนนุรากหญ้าแฝก 

  โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรม 

  ราชูปถมัภ์ ส่วนต้นพนัธุย์งัใช้เพือ่แจกจ่ายสนบัสนนุด้วย ซึง่เริม่ขยายพนัธุเ์พือ่ใช้งานในปี 2563 จนถงึปัจจุบัน
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ปลูกหญ้าแฝกป้องกนัดนิ
เลือนไหลพืนทีลาดชัน ใน

พืนทีโครงการปลูกชานํามัน 
โครงการปลูกป่าสร้างคนฯ 
และโครงการของมูลนธิิชัย

พฒันาทัวประเทศ

ปลูกหญ้าแฝกเป็นขันบันได  
ในหมู่บ้านและพืนทสูีง เพือ
ป้องกนัการเลือนไหลของ
หน้าดนิและดกัตะกอนดนิ

ไหลลงแหล่งเกบ็นาํในพืนที
โครงการพฒันาดอยตุง

สนบัสนุนหญ้าแฝกให้
หน่วยงานต่างๆ และ

ราษฎรทัวไปทต้ีองการ
หญ้าแฝกเพือนาํไปใช้

ประโยชน์

รวม

1 2540 19,756,002 2,380,715 22,136,717
2 2541 12,046,006 5,196,627 17,242,633
3 2542 * 3,000,000 2,300,000 5,300,000
4 2543 * 3,260,000 600,000 3,860,000
5 2544 * 2,250,000 300,000 2,550,000
6 2545 * 2,000,000 200,000 2,200,000
7 2546 1,145,150 1,141,200 2,286,350
8 2547 2,106,600 2,314,950 4,421,550
9 2548 2,472,250 1,682,240 4,154,490

10 2549 1,300,500 1,226,700 2,527,200
11 2550 1,122,000 1,049,500 2,171,500
12 2551 5,825,000 294,400 491,000 6,610,400
13 2552 4,700,000 70,500 846,000 5,616,500
14 2553 3,451,000 350,000 450,000 4,251,000
15 2554 2,100,000 482,000 607,400 3,189,400
16 2555 1,770,000 613,500 1,367,000 3,750,500
17 2556 4,060,000 292,000 482,620 4,834,620
18 2557 4,060,000 208,000 795,500 5,063,500
19 2558 3,350,000 184,000 234,000 3,768,000
20 2559 1,770,000 219,000 1,408,400 3,397,400
21 2560 3,480,000 698,550 592,500 4,771,050
22 2561 1,455,000 1,600,600 1,848,910 4,904,510
23 2562 530,000 671,000 1,842,200 3,043,200
24 2563 1,464,000 121,000 1,455,700 3,040,700
25 2564 175,000 344,200 1,726,900 2,246,100

38,190,000 56,607,258 32,540,062 127,337,320รวม

ผลการดาํเนนิงานสนบัสนุนต้นพนัธ์ุหญ้าแฝกปี พ.ศ. 2540 - 2564
(จาํนวนต้น)

ลาํดบั
ที

ปีงบประมาณ
(พ.ศ.)

หมายเหตุ :  *  เป็นข้อมูลจากแผนประมาณการประจ�าปี  เนื่องจากไม่มีข้อมูล

ผลการด�าเนินงานสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝกปี พ.ศ. 2540 - 2564
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แปลงรวมพันธุ์โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
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ภาพตัวอย่างจากหน่วยงานต่างๆ และชาวบ้าน ที่ขอรับการสนับสนุนต้นพันธุ์หญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของหน้าดิน

ต้นพันธุ์หญ้าแฝกในถุงเพาะและในแปลงเตรียมพร้อมแจกจ่ายสนับสนุน
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การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ สระน�้า บ่อปลา อ่างเก็บน�้าเพื่อกรองตะกอนดินและป้องกันการพังทลายของดิน

การปลูกหญ้าแฝกก�ากับแปลง ช่วงระยะห่างระหว่างแถวสามารถปลูกพืชผักได้ดี หญ้าแฝกนอกจากจะช่วย

ป้องกันการพังทลายของดิน ยังช่วยกักเก็บสารอาหารของพืชและความชื้นของดิน ท�าให้พืชผักในสวนงอกงามดี

การปลูกหญ้าแฝกรอบๆ อาคาร แนวขอบถนน 

เพื่อป้องกันการพังทลายและการเลื่อนไหล และ

ดักตะกอนดินไหลลงทางระบายน�้า
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ความเคลื่อนไหว

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 1/2565

 เมื่ อวันอั งคาร ท่ี  5 เมษายน 2565  

เวลา 14.00 น. นายจรลัธาดา กรรณสตู องคมนตรี 

เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี

นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการคณะกรรมการ

พิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชด�าร ิ(กปร.) และเจ้าหน้าทีส่�านกังาน กปร. 

พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องจ�านวน 35 หน่วยงาน เข้าร ่วม 

การประชุมฯ ณ ห้องประชมุ 201 อาคารส�านกังาน

โ ค ร ง ก า ร อั น เ นื่ อ ง ม า จ า ก พ ร ะ ร า ช ด� า ริ  

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ การประชุม 

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงผลการ 

ด�าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทการพัฒนา 

และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าริ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2565)  

จ�านวน 5 ด้าน รวมทั้งการจัดท�าแผนแม่บท 

การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิฉบบัที ่7 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

พร้อมกันน้ี ทีป่ระชมุยงัได้พจิารณาถงึการปรบัปรงุ

ค�าสั่งคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิเรือ่ง แต่งต้ัง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการโครงการ

พฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนือ่งมาจาก

พระราชด�าร ิและการเตรยีมการจดัประชมุหญ้าแฝก

นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) อีกด้วย



28

 



จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ฉบับที่ 59 เดือนมีนาคม 2565 29



30



จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า ฉบับที่ 59 เดือนมีนาคม 2565 31

การส่งข้อมูลเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ส่งมาที่ กองบรรณาธิการจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์

กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)
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