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	 ส�ำหรับจุลสำรภูมิวำรินอนุรักษ์	ฉบับที่	60	นี้	กองบรรณำธิกำรขอน�ำบทควำมที่เรียกได้ว่ำแปลกใหม่และแหวกแนว

ส�ำหรบัวงกำรงำนวชิำกำรหญ้ำแฝกเลยทีเดยีว	โดยมกีำรเชือ่มโยงกำรใช้หญ้ำแฝกกบักำรบรรลเุป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื

ขององค์กำรสหประชำชำติ	 (UN	 Sustainable	 Development	 Goals:	 SDGs)	 มำน�ำเสนอ	 ได้แก่	 บทควำมเรื่อง 

หญ้าแฝก: นวตักรรมสงัคมทางเลอืกทีข่บัเคลือ่นวกิฤต SDGs สู่การพัฒนาอย่างยัง่ยนื	โดย	คณะอำจำรย์และนกัวชิำกำร

จำกจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั	ซึง่ได้วเิครำะห์ว่ำ	กำรส่งเสรมิกำรใช้หญ้ำแฝกหญ้ำถอืเป็นนวตักรรมสงัคมท่ีเป็นอกีทำงเลือก

ที่สำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกลได้หลำยประกำร	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง

เป้ำหมำยที	่2:	ยตุคิวำมหวิโหย	บรรลคุวำมมัน่คงทำงอำหำรและยกระดับโภชนำกำรส�ำหรบัทกุคนในทุกวยั	และเป้ำหมำยท่ี	

15:	 ปกป้อง	 ฟื้นฟู	 และสนับสนุนกำรใช้ระบบนิเวศบนบกอย่ำงยั่งยืน	 จัดกำรป่ำไม้อย่ำงยั่งยืนต่อสู้กำรกลำยสภำพเป็น 

ทะเลทรำย	หยุดกำรเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภำพกลับมำใหม่	และหยุดกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ

	 ทั้งนี้	 บทควำมอื่นในจุลสำรฯ	 มิได้เชื่อมโยงกำรใช้หญ้ำแฝกกับ	 SDGs	 แต่กองบรรณำธิกำรขออนุญำตเชื่อมโยง 

ให้ชำวหญ้ำแฝกเห็นภำพควำมเป็นสำกลของกำรใช้หญ้ำแฝกในกำรแก้ปัญหำในระดับนำนำชำติ	ดังนี้

	 บทควำมเรื่อง	หญ้าแฝก พืชมหัศจรรย์ “สร้างดิน ดูแลน�้า สร้างชีวิตใหม่ และสร้างสังคม”	 โดยศูนย์ศึกษำ 

กำรพัฒนำห้วยทรำยอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	 จังหวัดเพชรบุรี	 ซึ่งบอกเล่ำถึงเมื่อครั้งเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ศึกษำฯ	 เข้ำไป 

ให้ควำมรู้เรือ่งหญ้ำแฝกกบัจ่ำเอกเขียน	สร้อยสม	จนลงุเขยีนมคีวำมเป็นอยูท่ีดี่ขึน้และกลำยเป็น	“ครตู้นแบบด้านหญ้าแฝก” 

อันดับต้นๆ	 ของประเทศ	 จะเห็นได้ว่ำ	 หญ้ำแฝกช่วยลุงเขียนให้บรรลุเป้ำหมำยที่	 1:	 ขจัดควำมยำกจน	 และเป้ำหมำยที่ 

13:	เร่งต่อสู้กับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น	

	 บทควำมเรือ่ง	หญ้าแฝกเพ่ือการโอบอุ้มดนิและหล่อเลีย้งชวีติด้วยสองมอืของสตรทีีก่ลุม่แฝกหลวง โดยเจ้ำหน้ำที่

ของส�ำนักงำน	 กปร.	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำหญ้ำแฝกช่วยให้บรรลุเป้ำหมำยที่	 5:	 บรรลุควำมเท่ำเทียมระหว่ำงเพศ	 และ 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิงและเป้ำหมำยที่	 11:	 ท�ำให้เมืองและกำรต้ังถิ่นฐำนของมนุษย์มีควำม

ครอบคลุม	ปลอดภัย	มีภูมิต้ำนทำนและยั่งยืน

	 บทควำมเรือ่ง	การปลกูและขยายพนัธุห์ญ้าแฝกพนัธุส์รุาษฎร์ธานีและพนัธุแ์ม่เต๊ียะ เพือ่สนับสนุนโครงการวจิยั

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ	์ โดยทีมงำน 

หญ้ำแฝก	 โครงกำรพัฒนำดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงำน)	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ซึ่งกำรที่โครงกำรพัฒนำดอยตุงฯ	 ให้กำร

สนับสนุนรำกหญ้ำแฝกแก่มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ	 เพื่อผลิตน�้ำยำบ้วนปำกเพื่อสุขภำพช่องปำกที่ดีนั้น	 ถือได้ว่ำหญ้ำแฝก 

สำมำรถน�ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยที่	 3:	 สร้ำงหลักประกันว่ำคนมีชีวิตที่มีสุขภำพดีและส่งเสริมสวัสดิภำพส�ำหรับทุกคน 

ในทุกวัย

	 น่ีนับเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงสำยพระเนตรอันกว้ำงไกลของพระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพล 

อดุลยเดชมหำรำช	บรมนำถบพิตร	 ท่ีทรงส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝกมำโดยตลอด	ดังนั้น	 กองบรรณำธิกำรจึงต้ังหัวข้อหลัก

ของจุลสำรฯ	ฉบับที่	60	นี้ว่ำ	“หญ้าแฝก: ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

	 กองบรรณำธิกำรขอขอบคุณทุกท่ำนท่ีได้ร่วมส่งบทควำมลงในจุลสำรภูมิวำรินอนุรักษ์ฉบับนี้	 โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่ง

ว่ำข้อมูลที่บรรจุภำยในเล่มจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ำนทุกๆ	 ท่ำน	 ให้ผู้อ่ำนได้แรงบันดำลใจในกำรด�ำเนินงำนสนอง 

พระรำชด�ำริด้ำนหญ้ำแฝกได้อย่ำงถูกต้อง	ครบถ้วน	และภำคภูมิใจต่อไป

จากใจ บรรณาธิการ
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เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก
	 หญ้าแฝก:	นวัตกรรมสังคมทางเลือกที่ขับเคลื่อนวิกฤต	SDGs	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 โดย	อุ่นเรือน	เล็กน้อย		อรรณพ	เยื้องไธสง		และ	สุเชษฐ์	ลิขิตเลอสรวง

	 	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
	 หญ้าแฝก	พืชมหัศจรรย์	“สร้างดิน	ดูแลน�้า	สร้างชีวิตใหม่	และสร้างสังคม”

	 โดย	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเพชรบุรี

แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน

 หญ้าแฝกเพื่อการโอบอุ้มดินและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยสองมือของสตรีที่กลุ่มแฝกหลวง

 โดย	จุฬำมำศ	เนรมิตสถิตวงศ์

	 	 กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์

	 	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำริ

ความส�าเร็จจากหญ้าแฝก
 การปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ	 เพ่ือสนับสนุน 

	 โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก	 มูลนิธิ 

	 ทันตนวัตกรรม	ในพระบรมราชูปถัมภ์

	 โดย	ทีมงำนหญ้ำแฝก	โครงกำรพัฒนำดอยตุง	(พื้นที่ทรงงำน)	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

	 จังหวัดเชียงรำย

ความเคลื่อนไหว
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หญ้าแฝก:	นวัตกรรมสังคมทางเลือกที่ขับเคลื่อนวิกฤต	SDGs	สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

อุ่นเรือน	เล็กน้อย	อรรณพ	เยื้องไธสง	และสุเชษฐ์	ลิขิตเลอสรวง

สถำบันวิจัยสังคม	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

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

	 จำกวำทะข้ำงต้นของมหำตมะ	 คำนธี	 ได้ช้ีให้เห็นนัยยะของควำมไม่รู้จักพอของคน	 และสะกิดให้เรำต้องปรับวิธีคิด 

บำงอย่ำงในกำรอยู่ร่วมกับโลกใบนี้อย่ำงเอื้ออำรีให้มำกขึ้น	 หำกวิเครำะห์วำทะน้ีผ่ำนแว่นทฤษฎีกำรพัฒนำ	 ย่อมเห็นได้ว่ำ 

คำนธีได้ส่งสัญญำณถึงทิศทำงกำรพัฒนำที่ควรจะเป็น	ก่อนยุคสมัยของกำรพัฒนำที่จะเริ่มต้นขึ้นอย่ำงจริงจังหลังปี	ค.ศ.	1949	

ที่เร่งรุดเน้นกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ	และต่อมำได้กลำยเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญของกำรพัฒนำแห่งยุคสมัยขณะนั้น		

	 บนเส้นทำงกำรพัฒนำท่ีมีเป้ำหมำยทำงเศรษฐกิจเป็นตัวน�ำ	 ฉำกหน้ำของผลกำรพัฒนำได้ปรำกฏซ่ึงสถำนกำรณ ์

ควำมเสือ่มโทรมของทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม	และมปัีญหำกำรกดขี	่ขดูรีดคนจน	เอำรัดเอำเปรียบ	ทีอ่ำจเรยีกรวมๆ	

ว่ำ	ควำมไม่เป็นธรรมและควำมเหลือ่มล�ำ้	อนัเป็นฉำกหลงัเบือ้งลกึของผลกำรพฒันำทีเ่กดิขึน้ไปพร้อมกนัภำยใต้วธิคีดิทีเ่น้นเอำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและคนมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ	 (Capitalization	 of	 the	 resource)	 และ 

ยังคงมีอิทธิพลต่อแนวคิดกำรพัฒนำต่อเนื่องมำจนถึงทุกวันนี้	ในชื่อเสรีนิยมใหม่	(Neoliberalism)	ภำยหลังกำรผงำดขึ้นตั้งแต่

ในช่วงปี	ค.ศ.	1980		จำกระเบียบโลกข้ำงต้นส่งผลให้กระบวนทัศน์กำรพัฒนำของประเทศไทยเองได้เดินตำมค่ำนิยมโลกด้วย	

โดยเฉพำะแนวคิดเรือ่งกำรค้ำเสรปีระชำธปิไตย	ทีพ่ลกิโฉมภำคเกษตรกรรมดัง้เดมิเข้ำสูเ่กษตรอตุสำหกรรมท่ีใช้สำรเคมีเข้มข้น	

ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วได้ส่งผลกระทบต่อควำมอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ท�ำกินในระยะยำวและมลพิษสิ่งแวดล้อมต่ำงๆ	 ดังผลที่ปรำกฏ

ให้เห็นแล้วในปัจจุบันนี้	ที่ท้ำทำยต่อแนวคิดกำรพัฒนำว่ำ	ได้น�ำไปสู่ควำมยั่งยืนได้จริงหรือไม่

	 จำกปัญหำควำมเสื่อมโทรมของพื้นที่เกษตรกรรม	พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร	 มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช	

บรมนำถบพติร	ทรงน�ำหญ้ำแฝกเข้ำสูว่ถีิกำรอนรุกัษ์ดินและน�ำ้เพือ่ให้เกษตรกรมต้ีนทนุกำรผลติทีดี่	เพรำะทรงเหน็ว่ำ	หญ้ำแฝกนัน้

มีควำมเหมำะสมกับบริบททำงสังคมและวิถีเกษตรกรรมของประเทศ	 เนื่องจำกเป็นเทคโนโลยีอย่ำงง่ำย	 รำคำถูก	 เหมำะกับ

เกษตรกร	(ส�ำนักงำน	กปร.,	2560)	เรียกได้ว่ำ	เป็นกำรปรับกระบวนทัศน์ต่อกำรท�ำเกษตรและอยู่ร่วมกับทรัพยำกรธรรมชำติ

ในแบบที่มองเห็นควำมยั่งยืนมำกขึ้น

	 ทศิทำงกำรพฒันำต่อจำกนีจ้ะเป็นอย่ำงไร	เม่ือประชำคมโลกได้ก�ำหนดเป้ำหมำยแห่งกำรพัฒนำทีย่ัง่ยนืทีรู้่จักกันในนำม	

SDGs	 (Sustainable	 Development	 Goals)	 ที่เชื้อเชิญให้ประเทศต่ำงๆ	 เข้ำร่วมมือท�ำให้โลกใบน้ีน่ำอยู่ขึ้น	 ภำยใต้ 

ควำมสมัพนัธ์แบบใหม่ของผูค้นกบั	(ทรพัยำกร)	โลก	ส�ำหรบัประเทศไทยในฐำนะประเทศเกษตรกรรม	ถกูจดัอยูใ่นกลุ่มประเทศ

รำยได้ปำนกลำงระดบัสงู	(Upper	middle	income)	ตำมหมุดหมำยของถนนแห่งกำรพฒันำทีเ่อำเศรษฐกจิเป็นตวัตัง้	ในฐำนะ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

(มหำตมะ	คำนธี,	ค.ศ.1869-1948)

เกริ่นน�ำ : “ “
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ของกำรเป็นส่วนหนึ่งของประชำคมโลกที่ต้องมีส่วนในกำรรับผิดชอบต่อโลกใบนี้	 ค�ำถำมส�ำคัญจึงอยู่ที่	 เรำจะมีเครื่องมือ 

อะไรบ้ำงที่สนับสนุนให้เรำได้ร่วมมือกับประชำคมโลก	ในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(SDGs)	ได้ตำมเงื่อนเวลำ

ภำยในปี	ค.ศ.	2030	ภำยใต้บริบททำงสังคมและวิถีกำรผลิตในแบบฉบับของประเทศไทย

	 บทควำมนี้จึงเป็นกำรทบทวน	ชี้ชวนและคลี่ภำพให้เห็นว่ำ	กำรใช้หญ้ำแฝก	และกำรฝ่ำวิกฤต	SDGs	มีควำมเชื่อมโยงกัน

หรอืไม่	และอย่ำงไร	ผ่ำนผลงำนวจิยัทีเ่กีย่วข้องของคณะผู้เขยีนเอง	เพ่ือเสนอให้	“กำรใช้หญ้ำแฝก”	เป็นอกีกลไกทำงเลือกหนึง่

ของสังคมไทยในกำรขับเคลื่อน	SDGs	ร่วมกับประชำคมโลก	ภำยใต้บริบทของสังคมไทย

	 อย่ำงไรก็ดจีำกรำยงำนกำรขับเคลือ่น	SDGs	ของประเทศไทยระหว่ำงปี	ค.ศ.	2019	-	2022	สะท้อนว่ำมเีป้ำหมำยหลำยตัว 

ท่ีเรำท�ำได้ดีขึ้น	 เช่น	 SDG4	 (กำรเข้ำถึงกำรศึกษำที่มีคุณภำพ)	 SDG6	 (น�้ำสะอำดและสุขำภิบำล)	 SDG9	 (โครงสร้ำงพื้นฐำน	

อุตสำหกรรมและนวัตกรรม)	 และ	 SDG12	 (กำรผลิตและกำรบริโภคที่ยั่งยืน)	 ที่ส�ำคัญมีบำงเป้ำหมำยที่สะท้อนถึงคะแนน 

ควำมยั่งยืนบรรลุแล้ว	(สีเขียว)	มำต่อเนื่องตลอดทั้ง	3	ปี	ได้แก่		SDG1		(กำรขจัดควำมยำกจน)	แต่กระนั้นใน	SDG2	(กำรขจัด

ควำมหิวโหย)	 SDG3	 (สุขภำพและสุขภำวะที่ดี)	 SDG14	 (ระบบนิเวศทำงทะเลและชำยฝั่ง)	 SDG15	 (ระบบนิเวศบนผืนดิน)	

SDG16	(สนัติภำพ	ควำมยติุธรรมและสถำบันทีเ่ข้มแขง็)	ล้วนเป็นเป้ำหมำยในขัน้วกิฤตและเป็นควำมท้ำทำยส�ำคญัของประเทศ

ภำพที่	2		MDGs	(2000	-	2015)	และ	SDGs	(2015	-	2030)	[ที่มำ:	MDGMONITOR	(2015)	และ	UN	(2015)]

1. SDGs ในบริบทของสังคมไทย: สถานการณ์ แนวโน้ม และวิกฤต 

	 เป้ำหมำยของวำระกำรพัฒนำในช่วง	ค.ศ.	2015	-	2030	หรือที่เรียกว่ำ	SDGs	(Sustainable	Development	Goals) 

นั้นได้ถูกก�ำหนดให้เป็นหมุดหมำยของกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	 ซึ่งนับว่ำเป็นก้ำวต่อของเส้นทำงของกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 ที่ต่อยอด 

มำจำกควำมส�ำเร็จในครั้งกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยกำรพัฒนำแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals)	หรือที่เรำ 

รู้จักกันในนำม	MDGs	ซึ่งได้สิ้นสุดลงไปแล้วในปี	ค.ศ.	2015		ในครั้งนั้น	MDGs	มีเป้ำหมำยเพียง	8	ข้อ	แต่ทว่ำ	SDGs	ในครั้งนี้	

ได้ขยับเพิ่มเป้ำหมำยมำกขึ้น	 รวมทั้งสิ้นเป็น	 17	ข้อ	 โดยแก่นสำระของ	SDGs	นี้	 ได้ชี้ทิศทำงกำรพัฒนำที่ต้องให้ควำมส�ำคัญ

อย่ำงรอบด้ำนใน	 5	 มิติอย่ำงเป็นองค์รวม	 ทั้งมิติสังคม	 (People)	 มิติเศรษฐกิจ	 (Prosperity)	 มิติสิ่งแวดล้อม	 (Planet) 

มิติสันติภำพและสถำบัน	(Peace)	และมิติทำงหุ้นส่วนกำรพัฒนำ	(Partnership)	เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนได้อย่ำงแท้จริง	

(UN,	2022)
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	 ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำลึกลงในเป้ำหมำยที่ยังเป็นควำมท้ำทำยส�ำคัญ	พบว่ำใน	SDG2	(กำรขจัดควำมหิวโหย)	มีตัวชี้วัดที่อยู่

ในขั้นวิกฤต	 คือ	 กำรจัดกำรไนโตรเจนอย่ำงยั่งยืน	 และกำรส่งออกยำฆ่ำแมลงที่เป็นอันตรำย	 ในขณะที่	 SDG3	 (สุขภำพและ 

สุขภำวะที่ดี)	มีควำมท้ำทำยในเรื่องวัณโรคและอัตรำกำรเสียชีวิตจำกอันตรำยบนท้องถนน	ส่วน	SDG4		(ระบบนิเวศทำงทะเล

และชำยฝั่ง)	 มีควำมท้ำทำยเร่ืองควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องทะเลและดัชนีสุขภำพมหำสมุทร	 เช่นเดียวกับ	 SDG15	

(ระบบนิเวศบนผืนดิน)	ที่มีควำมท้ำทำยในเรื่องพื้นที่แหล่งน�้ำจืดที่ได้รับกำรคุ้มครอง	และดัชนีบัญชีชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคำม	และ

สุดท้ำยใน	SDG16	(สันติภำพ	ควำมยุติธรรม	และสถำบันที่เข้มแข็ง)	มีควำมท้ำทำยในเรื่องอัตรำฆำตกรรม	และดัชนีกำรรับรู้

กำรทุจริต	(Corruption)	(ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน,	2565)	

	 จำกแนวโน้มสถำนกำรณ์บนเส้นทำงกำรพัฒนำที่ยั่งยืนข้ำงต้นเห็นได้ว่ำ	มีเรื่องกำรขจัดควำมยำกจนเท่ำนั้นที่เรำท�ำได้ดี	

แต่ยังมีเป้ำหมำยท้ำทำยอีกหลำยประกำร	ที่ท�ำให้เรำต้องหวนคิดถึงวิธีกำร	เครื่องมือและกลไกแบบใหม่ๆ	ที่จะมำช่วยเร่งก�ำลัง

ให้สังคมไทยฝ่ำวิกฤตนี้ออกไป	

   เป็นที่ทรำบกันดีในสังคมไทยว่ำกำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำเกิดขึ้นมำนำนนับกว่ำ	 30	 ปี	 จำกรำว 

ปี	 พ.ศ.	 2535	 กำรขับเคลื่อนกำรใช้หญ้ำแฝกในประเทศไทยนั้น	 มีแผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่อง 

มำจำกพระรำชด�ำริเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนมำตั้งแต่แผนฉบับที่	 1	และต่อเนื่องมำจนถึงทุกวันนี้	 อันเป็นช่วงสิ้นสุด

กำรด�ำเนินงำนในแผนฉบับที่	6	และอยู่ระหว่ำงพิจำรณำจัดท�ำแผนฉบับที่	7	

	 ส�ำหรับภำคีขับเคลื่อนกำรใช้หญ้ำแฝกภำยใต้แผนแม่บท	 มีส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำร 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 (ส�ำนักงำน	 กปร.)	 เป็นหน่วยงำนประสำนในระดับนโยบำย	 ร่วมกับคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร 

ในกำรก�ำหนดเข็มมุ่งหรือทิศทำงกำรด�ำเนินงำนในแต่ละระยะ	 พร้อมไปกับกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนไปพร้อมกัน 

ในส่วนของภำคขัีบเคลือ่นกำรด�ำเนินงำนในระดับปฏบิตัมิกีรมพฒันำทีดิ่นเป็นแกนกลำง	ทีส่่งผ่ำนกำรขับเคลือ่นไปยงัระดบัพืน้ที่

ผ่ำนกลไกหมอดนิ	ทีม่อียูท่ั่วทุกหมูบ้่ำนของประเทศไทย	รวมถงึยังมอีกีหลำยหน่วยงำนทีเ่ข้ำมำร่วมด�ำเนนิกำรอย่ำงเป็นรปูธรรม	

ทั้งส่วนงำนรำชกำร	ภำคประชำสังคม	ภำคเอกชน	และสถำบันกำรศึกษำ	นับรวมกันไม่น้อยกว่ำ	34	องค์กร	เช่น	ส�ำนักอนุรักษ์

และจดักำรต้นน�ำ้	กรมอทุยำนแห่งชำต	ิสตัว์ป่ำและพนัธุพื์ช	กรมป่ำไม้	ศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิมูลนธิิ

ชัยพัฒนำ	 บริษัท	 ปตท.	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 กรมชลประทำน	 กรมส่งเสริมกำรเกษตร	 กองบัญชำกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 

หน่วยบัญชำกำรทหำรพัฒนำ	ตลอดจนมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	และจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	เป็นต้น	

ภำพที่	3	แนวโน้มและสถำนกำรณ์	SDGs	ของประเทศไทยระหว่ำงปี	2020	-	2022

[ที่มำ:	ปรับปรุงจำกศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	(2564	;	2565)]

 2. หญ้าแฝก: นวัตกรรมสังคมในบริบทประเทศไทย
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	 อย่ำงไรก็ดี	 เข็มมุ่งของกำรใช้หญ้ำแฝกนั้น	 มีทิศทำงท่ีสอดคล้องไปกับพลวัตกำรเปล่ียนแปลงท้ังจำกบริบทภำยในและ

ภำยนอกประเทศทีเ่ข้ำมำกระทบ	โดยในช่วงแผนฉบับที	่1	-	4	(พ.ศ.	2535	-	2554)	นัน้	กำรใช้หญ้ำแฝกมเีข็มมุง่ไปทีก่ำรอนรุกัษ์

ดนิและน�ำ้เป็นส�ำคัญ	จำกปัญหำดนิ	(พืน้ทีเ่กษตร)	ขำดควำมอดุมสมบูรณ์อย่ำงรนุแรงจำกกำรท�ำเกษตรเข้มข้นมำอย่ำงต่อเนือ่ง

ยำวนำน	 ถัดมำในห้วงของแผนฉบับท่ี	 5	 (พ.ศ.	 2555	 -	 2559)	 เป็นระยะที่มีควำมเคลื่อนไหวเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง 

สภำพภมูอิำกำศและภยัพบิตัอิย่ำงกว้ำงขวำงทัง้ในระดับประชำคมโลกและจำกฝ่ำยอนรัุกษ์ภำยในประเทศ	ท�ำให้ในห้วงเวลำนี้

ทิศทำงของกำรรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกจึงขยำยกว้ำงออกไปสู่เร่ืองกำรป้องกันพิบัติภัยทำงธรรมชำติ	 โดยเฉพำะกำรลดทอน

ควำมเสีย่งภยัจำกดนิโคลนถล่มท่ีน�ำมำซึง่ควำมเสียหำยต่อชวีติและทรพัย์สนิของประชำชน	นบัเป็นกำรปรบัเปล่ียนภมูทิศัน์ของ

กำรรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกครั้งส�ำคัญ	 ซึ่งทิศทำงเช่นนี้ได้ด�ำเนินต่อเน่ืองมำจนถึงระยะขับเคลื่อนของแผนฉบับที่	 6	 ด้วย 

(คณะท�ำงำนวำงแผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก,	 2536;	 คณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำร	 กำรวำงแผนและ

ติดตำมผลกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก,	2540;	ส�ำนักงำน	กปร.,	2545;	2549;	2554;	2559)

	 ปัจจุบันในห้วงปี	พ.ศ.	2565	นี้	แผนฉบับที่	6	ยังคงเป็นกลไกหลักในกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำน	โดยเป้ำหมำยในแผน

ฉบบัน้ี	ได้ก�ำหนดพืน้ทีเ่ป้ำหมำยเพือ่กำรอนุรกัษ์ดินและน�ำ้ในพืน้ทีท่ีมี่ปัญหำกำรชะล้ำงพงัทลำยทัง้ในและนอกพืน้ทีเ่กษตรกรรม	

รวมทั้งสิ้นปีละ	 650,000	 ไร่	 รวมถึงพื้นท่ีเพ่ือกำรฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 อีกปีละ	 65,000	 ไร่	 ทั้งในพื้นที่

เกษตรกรรมและพื้นที่ปรับปรุงสภำพแวดล้อม	(ดังภำพที่	4)

ภำพที่	4	เป้ำหมำยกำรด�ำเนินงำนของแผนแม่บทฉบับที่	6

[ที่มำ:		ปรับปรุงจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	(2559)]

	 จำกเป้ำหมำยข้ำงต้นท�ำให้กำรชะล้ำงพงัทะลำยของดินลดลง	อนัเป็นผลผลิต	(Output)	ขัน้ต้นทีเ่กดิขึน้โดยตรงจำกแผน	

และยังเชื่อมโยงให้เกิดผลกระทบระยะยำว	 (Impact)	 ในกำรป้องกันกำรไหลของตะกอนลงสู่ล�ำน�้ำ	 ซึ่งสอดคล้องกับกำรให้ 

ควำมคุ้มครองแหล่งน�้ำจืดตำมตัวช้ีวัดใน	 SDG15	 (ระบบนิเวศบนผืนดิน)	 ท่ียังอยู่ในข้ันวิกฤต	 ในท�ำนองเดียวกันกับผลผลิตที ่

เกิดขึ้นจำกเป้ำหมำยที่เน้นฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมให้มีคุณภำพดีข้ึน	 ท่ีเชื่อมโยงให้เกิด	 Impact	 ในแง่ท่ีช่วยให้เกษตรกรลด 

กำรใช้ปุ๋ยเคมีในกำรเพำะปลูก	 ที่สอดคล้องไปกับตัวชี้วัดใน	 SDG2	 (กำรขจัดควำมหิวโหย)	 ที่ยังเป็นวิกฤตอยู่เช่นเดียวกัน 

ในแง่นี้สะท้อนว่ำกำรใช้หญ้ำแฝกได้สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมที่ส�ำคัญ	(Social	Change)	ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยด้วย
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	 ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้หญ้ำแฝกทั้งในระดับ	 Output	 และ	 Impact	 สะท้อนว่ำ	 กำรรณรงค์ส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝก 

ถอืเป็นนวตักรรมสังคม	หรอืนวตักรรมเพือ่สงัคม	(Social	Innovation)	ทีส่�ำคญัของประเทศไทย	เนือ่งจำกมีองค์ประกอบครบถ้วน

ตำมนิยำมกำรเป็นนวัตกรรมสังคม	ทั้งมีควำมเป็นสิ่งใหม่ส�ำหรับสังคมนั้น	(ริเริ่มขึ้นในปี	พ.ศ.	2535)	ตอบสนองควำมต้องกำร

ทำงสงัคมได้	มกีำรน�ำไปใช้ผ่ำนปฏบิตักิำรทำงสงัคม	มกีำรระดมผู้ได้รับผลประโยชน์เข้ำมำมส่ีวนร่วม	จนน�ำไปสู่กำรเปลีย่นควำม

สัมพันธ์ทำงสังคม	 ซึ่งสอดคล้องกับกำรให้ควำมหมำยของนวัตกรรมสังคมจำกนักคิดคนส�ำคัญ	 ได้แก่	 Howaldt	 &	 Schwarz	

(2010),	Howaldt	&	Kopp	(2012)	และ	Tepsie	(2014)	โดยฉพำะอย่ำงยิ่งแนวคิดของ	Mulgan	(2007)	ที่ชี้ว่ำผลประโยชน์

ทีเ่กิดขึน้จำกนวตักรรมสงัคมต้องไม่เน้นไปเพือ่ธรุกจิ	แต่ต้องเป็นผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้แก่สงัคมโดยรวมนัน้	ซึง่สอดคล้องตรงกัน

กับทิศทำงกำรส่งเสริมกำรใช้หญ้ำแฝกของไทยที่มีผลประโยชน์ตกอยู่กับสังคมโดยรวมของประเทศเป็นหลัก

 

	 เป็นที่น่ำสังเกตว่ำตัวชี้วัดผลกำรด�ำเนินงำนย้อนหลังตลอด	3	ปีที่ผ่ำนมำ	ตัวชี้วัดที่เรำถูกจัดให้อยู่ในขั้นวิกฤต	ทั้ง	SDG2	

(กำรขจัดควำมหิวโหย)	 ในเรื่องกำรจัดกำรไนโตรเจนอย่ำงยั่งยืนนั้น	 มีควำมเชื่อมโยงกับกำรใช้ปุ๋ยเคมีโดยตรง	 และ	 SDG15	

(ระบบนิเวศบนผืนดิน)		ในเรื่องพื้นที่แหล่งน�้ำจืดที่ได้รับกำรคุ้มครองนั้น	มีควำมเชื่อมโยงกับ	Impact	และ	Output	ที่เกิดขึ้น

จำกกำรใช้หญ้ำแฝกโดยตรง	ซึง่นบัว่ำเป็นโอกำสส�ำคญัในกำรคล่ีให้เหน็รูปธรรมถึงผลท่ีเกดิข้ึนจริงจำกกำรใช้หญ้ำแฝกจำกปฏบัิตกิำร

ของชุมชนในพื้นที่จริง	

	 ต่อจำกนี้จึงเป็นกำรน�ำเสนอบทเรียนผลกำรด�ำเนินงำนจำกกำรใช้หญ้ำแฝกในกำรฝ่ำวิกฤต	 SDG	ที่ยังคงเป็นปัญหำอยู่	

กรณีแรกเป็นตัวอย่ำงที่ชี้ให้เห็นผลของกำรใช้หญ้ำแฝกในกำรท�ำเกษตร	ที่ช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีโดยตรง	 ส่วนกรณีที่	 2	 เป็น

ตัวอย่ำงของกำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อป้องกันตลิ่งพังในคลองพระปรง	ที่ช่วยลดกำรหล่นไหลของตะกอนลงส่งสู่ล�ำน�้ำ		ซึ่งทั้ง	2	กรณี

ศึกษำนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลกำรวิจัยในโครงกำรถอดบทเรียนกำรประยุกต์ใช้หญ้ำแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกัน 

ดินถล่ม	ที่สนับสนุนโดยบริษัท	ปตท.	จ�ำกัด	(มหำชน)	และโครงกำรวิจัยผลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อภัยดินถล่ม:	

วิธีกำรแก้ปัญหำแบบยั่งยืน	ที่สนับสนุนโดยคลัสเตอร์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

3. บทเรียนเชิงประจักษ์ส�าคัญของการใช้หญ้าแฝกในตัวชี้วัดวิกฤต SDG2 และ SDG15

 กรณีที่ 1 หญ้าแฝกกับการลดการใช้ปุ๋ยของเกษตรกร 

	 ร้อยตรีสุรชัย	 บุญคง	 ประธำนเครือข่ำยคนรักษ์แฝกและนำยกสมำคมเครือข่ำย 

คนรักษ์แฝกประเทศไทย	 ได้ปลูกหญ้ำแฝกร่วมในแปลงเกษตรมำอย่ำงยำวนำน	 จนกลำย 

มำเป็นขนบปฏบิตัขิองกำรท�ำเกษตรในแบบฉบบัของตวัเอง	ซึง่กม็ลีกัษณะไปในท�ำนองเดยีวกนั

กบัสมำชกิคนรักษ์แฝกอืน่ๆ	ด้วยเช่นกนั	พีส่รุชัย	ได้เผยถงึปรมิำณผลผลติข้ำวและพชืเกษตรอืน่ๆ	

ในแปลงทีไ่ด้มำกขึน้	ภำยหลงัจำกกำรใช้หญ้ำแฝกเบิกน�ำในพืน้ทีท่�ำกนิมำอย่ำงต่อเนือ่งตัง้แต่

ในช่วงเริ่มต้นของกำรรู้จักกำรใช้หญ้ำแฝกและผันตัวมำเป็นเกษตรกร	 สำเหต ุ

ที่ได้ผลผลิตมำกขึ้นเช่นนี้เป็นเพรำะหญ้ำแฝกช่วยฟื้นฟูบ�ำรุงดินให้กลับมำ 

มีควำมอุดมสมบูรณ์ขึ้น	 ท�ำให้ลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีลงได้อย่ำงมำกและเลิกใช้

ไปในที่สุด	 ส ่งผลให้ต ้นทุนท�ำกินลดลง	 มีรำยรับกลับมำมำกขึ้น 

มีชีวิตควำมเป็นอยู่ดีขึ้น	



จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า   ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า   ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565 9

	 นอกเหนือจำกกรณีของร้อยตรีสุรชัยแล้ว	ยังมีกรณีของจ่ำเอกเขียน	สร้อยสม	อดีตประธำนคนรักษ์แฝก	และลุงส�ำรอง	

แตงพลบั	สองเกษตรกรพืน้ทีช่ะอ�ำ	เพชรบุร	ีและชมุชนห้วยเขย่ง	กำญจนบรีุ	ทีใ่ช้หญ้ำแฝกในกำรพลกิฟ้ืนพืน้ทีท่�ำกนิของตนเอง

จนท�ำให้สำมำรถกลับมำเพำะปลูกได้	 (อุ่นเรือน	 เล็กน้อย,	 2560;	ผกำรัตน์	 ศิริโภค,	 2561;	อุ่นเรือน	 เล็กน้อย	และ	อรรณพ 

เยื้องไธสง,	 2564)	 ซ่ึงท้ังหมดน้ีสอดคล้องกับงำนศึกษำของ	 Abate	 &	 Simane	 (2014),	 Truong	 (2015)	 และ	 Suarau	 & 

Oreva	(2017)	ที่ชี้ไว้อย่ำงชัดเจนว่ำ	หญ้ำแฝกมีคุณสมบัติในกำรฟื้นฟูคุณภำพของดิน	ลดกำรสูญเสียธำตุอำหำรดิน

  

 กรณีที่ 2 หญ้าแฝกกับการคุ้มครองแหล่งพื้นที่น�้าจืด

	 ภำยใต้โครงกำรประยุกต์ใช้หญ้ำแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันดินถล่ม	 มีพื้นที่ด�ำเนินกำร	 2	 แห่ง	 ที่มีผล 

กำรด�ำเนินงำนเชื่อมโยงโดยตรงกับกำรคุ้มครองแหล่งพื้นที่น�้ำจืด	 ซึ่งได้แก่	 พื้นที่ด�ำเนินกำรริมตลิ่งคลองพระปรง	 ต�ำบลย่ำนรี	

ปรำจีนบุรี	 และพื้นที่ป่ำต้นน�้ำในอุทยำนน�้ำตกสี่ขีด	 ต�ำบลท่ำอุแท	 สุรำษฎร์ธำนี	 ทั้ง	 2	 พื้นที่ได้น�ำเอำหญ้ำแฝกมำใช้ร่วมกับ 

ควำมรูพ้ืน้บ้ำนและพนัธุไ์ม้ท้องถ่ินในกำรลดกำรพงัทลำยของดินลงสูแ่หล่งน�ำ้ส�ำคัญทีผ่กูโยงไปกบัวถิแีละกำรด�ำรงอยูข่องชมุชน	

ทั้งยังเป็นกำรป้องกันปัญหำล�ำน�้ำตื้นเขินจนเป็นสำเหตุของกำรเกิดน�้ำท่วมในฤดูน�้ำหลำก	 (Leknoi	 &	 Likitlersuang,	 2020;	

Ongpaporn	et	al.,	2022)

ภาพที่ 5 บทเรียนของการใช้หญ้าแฝกฝ่าวิกฤตตัวแปร SDG2 [ที่มา: คณะผู้วิจัย] 

ภำพที่	6	บทเรียนกำรใช้หญ้ำแฝกคุ้มครองพื้นที่แหล่งน�้ำจืดฝ่ำวิกฤต	SDG15	

ปรำจีนบุรี	(ซ้ำย)	และสุรำษฎร์ธำนี	(ขวำ)	[ที่มำ:	คณะผู้วิจัย]
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	 ผลเชิงประจักษ์จำกปฏิบัติกำรทำงสังคมของชุมชนข้ำงต้น	มีควำมสอดคล้องไปกับผลกำรศึกษำของชำคริยำ	อมำตยกุล	

และคณะ	(2559),	พงศ์ธร	บรรณโศภิษฐ์	(2560),	กลุ่มแผนงำน	กองแผนงำนและวิเทศสัมพันธ์	ส�ำนักงำน	กปร.	(2560)	และ

พณิทพิย์	ฐติโิรจนะวฒัน์	(2561),	ศนูย์สำธติกำรพฒันำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกด้ำนป่ำไม้ท่ี	3	จังหวดัสุรินทร์,	(2561),	ศกัดิศ์ร	ี

สืบสิงห์	 (2565)	 ที่อภิปรำยไว้ตรงกันว่ำ	 หญ้ำแฝกช่วยคุ้มครองคุณภำพน�้ำ	 โดยกำรดูดซับไนโตรเจน	 ฟอสเฟตที่จะไหลลงสู ่

แหล่งน�้ำ	และช่วยยึดเกำะเม็ดดินให้อยู่กับที่เพื่อไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่แหล่งต้นน�้ำและพื้นที่ล�ำน�้ำ	

 บทสรุปและทิ้งท้าย

	 จำกบทเรยีนทีน่�ำเสนอข้ำงต้น	แสดงให้เหน็ว่ำกำรใช้หญ้ำแฝกเป็นอกีนวตักรรมสังคมทำงเลือกหนึง่ในกำรพลิกโฉมเงือ่นไข

ที่ยังเป็นวิกฤต	ใน	SDG2	และ	SDG15	ได้	นอกเหนือจำกวิกฤตของตัวแปรบำงประกำรใน	SDG2	และ	SDG15	แล้ว	ยังพบว่ำ	

ผลที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้หญ้ำแฝกทั้งในระดับ	Output	และ	Impact	ยังมีควำมเชื่อมโยงในกำรขับเคลื่อนสู่ควำมยั่งยืนในด้ำนอื่น	

ทั้งระดับภำพรวมและตัวแปรย่อยในเป้ำหมำยของ	SDG1,	SDG2,	SDG6,	SDG11,	SDG13	และ	SDG15

	 ดังน้ันควำมท้ำทำยส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนกลไกหญ้ำแฝกในฐำนะนวัตกรรมเพื่อสังคม	 ให้เป็นอีกทำงเลือกหนึ่งในกำร

เดินหน้ำสู่ควำมยั่งยืนตำมเป้ำหมำย	 SDGs	 ภำยในปี	 ค.ศ.	 2030	 จึงขึ้นอยู่กับควำมร่วมมือร่วมใจของสังคม	 ในกำรร่วมกัน 

ผลักดันแนวคิดนี้ให้เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม

กิตติกรรมประกำศ 

	 เนื้อหำในบทควำมฉบับนี้	 เป็นบทสังเครำะห์จำกผลกำรวิจัย	 3	 โครงกำร	 ได้แก่	 (1)	 โครงกำรถอดบทเรียน 

กำรประยุกต์ใช้หญ้ำแฝกร่วมกับวิธีกลและพืชอื่นเพื่อป้องกันดินถล่ม	 ที่สนับสนุนโดยบริษัท	 ปตท.	 จ�ำกัด	 (มหำชน) 

(2)	 โครงกำรวิจัยผลของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อภัยดินถล่ม:	 วิธีกำรแก้ปัญหำแบบยั่งยืน	 ที่สนับสนุนโดย

คลัสเตอร์กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยพิบัติ	 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	 (2560,	 2562	 and	 2563)	 และ	 (3)	

โครงกำรวิจัย	 “นวัตกรรมสังคม:	 กำรใช้หญ้ำแฝกเพื่อลดควำมเสี่ยงภัยดินถล่มเพื่อเพิ่มคุณภำพชีวิตแก่ชนพื้นเมือง 

กรณีศึกษำชำติพันธุ์ลัวะ	จังหวัดน่ำน”	ที่ได้รับทุนจัดสรรเพื่อกำรวิจัยจำกกองทุนส่งเสริมวิทยำศำสตร์วิจัย	และนวัตกรรม	

(ววน.)	จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย	(cu_FRB6S_dis	(33)_220_52_01)								                                           



จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า   ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า   ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565 11

เอกสารอ้างอิง

Abate,	H.	and	Simane,	B.	(2014).	Multiple	Benefits	of	the	Vetiver	System	and	ITS	Environmental	Application 

	 in	Ethiopia.	Retrieved	from:	https://vetiver.org/ETH%20VET.pdf

Howaldt,	J.	and	Kopp,	R.,	(2012)	Shaping	social	innovation	by	social	research.	In:	Challenge	Social	

	 Innovation.	Springer,	Berlin	Heidelberg.

Howaldt,	J.	and	Schwarz.	M.,	(2010).		Social	Innovation:	Concept,	Research	Fields	and	International	Trends. 

	 Dortmund:	International	Monitoring	

	 [Online].Available:http://www.sfs.tudortmund.de/cms/Mediepool/small_publications/Doc_1289_IMO_ 

	 Trendstudie_Howaldt_Schwarz_englische_Version.pdf

Leknoi,	U.	and	Likitlersuang,	S.	(2020).	Good	practice	and	lesson	learned	in	promoting	vetiver	as	solution	for	 

	 slope	 stabilisation	 and	 erosion	 control	 in	 Thailand.	 Land	 Use	 Policy,	 2020,	 99,:	 105008.	 Doi: 

	 https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105008

MDGMONITOR.	 (2015).	 Outline	 of	 the	Millennium	 Development	 Goals	 notable	 challenges.	 สืบค้นจำก 

	 https://www.mdgmonitor.org/outline-of-the-mdgs-notable-challenges/	เมื่อวันที่	19	กรกฎำคม	2565

Mulgan,	G.,	Tucker,	S.,	Ali,	R.	and	Sanders,	B.	(2007).	Social	Innovation:	What	It	Is,	Why	It	Matters	and	How	It	 

	 Can	be	Accelerated.	[Online].	Available:	https://i3w7d2w8.stackpathcdn.com/wp-

	 content/uploads/2012/10/Social-Innovation-what-it-is-why-it-matters-how-it-can-be-accelerated- 

	 March-2007.pdf?x35430	

Ongpaporn,	P.,	Jotisankasa	A.	and	Likitlersuang,	S.	(2022).	Geotechnical	investigation	and	stability	analysis	of 

	 bio-engineered	slope	at	Surat	Thani	province	in	Southern	Thailand.	Bulletin	of	Engineering	Geology 

	 and	the	Environment,	81:	84	https://doi.org/10.1007/s10064-022-02591-5

Suarau,	 O.	 and	 Oreva,	 A.	 (2017).	 Vetiver	 Grass:	 A	 Tool	 for	 Sustainable	 Agriculture.	 Retrieved	 from: 

	 https://cdn.intechopen.com/pdfs/55730.pdf

Tepsie	(2014).	Social	Innovation	Theory	and	Research:	A	Guide	for	Reearchers.	Available	at

	 https://iupe.files.wordpress.com/2015/11/tepsie-research_report_final_web.pdf.	Accessed	May	29,2021

Truong,	 P.	 (2015).	 The	 Long	 Term	 Effectiveness	 of	 Vetiver	 System	 In	 Highway	 Batter	 and	 Steep	 Slope 

	 Stabilization.	Bangkok:	Office	of	the	Royal	Development	Projects	Board.

UN	(2015).	Sustainable	Development	Goals	kick	off	with	start	of	new	year.	สืบค้นจำก

	 https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2015/12/sustainable-development-goals-kick-off- 

	 with-start-of-new-year/	เมื่อวันที่	19	กรกฎำคม	2565

UN	(2022).	Do	you	know	all	17	SDGs.	สืบค้นจำก	https://sdgs.un.org/goals	เมื่อวันที่	19	กรกฎำคม	2565

กลุม่แผนงำน	กองแผนงำนและวเิทศสมัพนัธ์	ส�ำนกังำน	กปร.	(2560).	กำรตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนโครงกำรพฒันำและรณรงค์ 

	 กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์.	ภูมิวำรินอนุรักษ์,	45	(เดือนพฤษภำคม).	24-30.

คณะท�ำงำนวำงแผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก.	(2536).	แผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก 

	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.	กรุงเทพฯ:	เอกสำรอัดส�ำเนำ.

คณะอนุกรรมกำรด้ำนวชิำกำร	กำรวำงแผนและตดิตำมผลกำรพฒันำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝก.	 (2540).	แผนแม่บทระยะท่ี	2 



12

	 (2540-2542)	กำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ.	กรุงเทพฯ:	เอกสำรอัดส�ำเนำ.

ชำคริยำ	อมำตยกุล,	คณิตำ	ตังคณำนุรักษ์	และนิพนธ์	ตังคณำนุรักษ์.	(2559).	กำรพัฒนำระบบบ�ำบัดแบบพื้นที่ชุ่มน�้ำเทียมเพื่อ 

	 ก�ำจัดทีเคเอ็น	จำกน�้ำเสียที่มีสำรอินทรีย์ไนโตรเจนสูงโดยใช้ถ่ำนไม้ไผ่.	วำรสำรสิ่งแวดล้อมศึกษำ-สสศท,	7(14).	1-11.

ผกำรัตน์	ศิริโภค.	(2561).	“หญ้ำแฝก”	...ก้ำวแรกสู่ควำมพอเพียง.	ภูมิวำรินอนุรักษ์,	48(เดือนพฤษภำคม).	16-21.

พงศ์ธร	บรรณโศภิษฐ์.	(2560).	หญ้ำแฝกฟื้นฟูดินถล่ม.	ภูมิวำรินอนุรักษ์,	45(เดือนพฤษภำคม).	11-15.	

พณิทิพย์	 ฐติโิรจนะวฒัน์.	 (2561).	 ผลลพัธ์ของกำรส่งเสรมิกำรใช้หญ้ำแฝกเพือ่กำรอนรุกัษ์ดินและน�ำ้บนพืน้ทีต้่นน�ำ้โดยชมุชนม ี

	 ส่วนร่วม.	ภูมิวำรินอนุรักษ์,	47(เดือนมกรำคม).	4-10.

ศักดิ์ศรี	สืบสิงห์.	 (2565).	กำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้และกำรอนุรักษ์น�้ำของประชำชนทั่วไปที่อำศัยอยู่บริเวณแม่น�้ำชี	 ในเขต 

	 จังหวัดร้อยเอ็ด.	วำรสำรวิจัยและพัฒนำ	มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย,	12(41).	81-89.

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน.	 (2564).	 SDG	Updates	 |	 เปิดรำยงำน	 Sustainable	 Development 

	 Report	และ	SDG	Index	2021.	สืบค้นจำก		https://www.sdgmove.com/2021/06/14/sdg-updates-

	 sustainable-development-report-sdg-index-2021/	เมื่อวันที่	19	กรกฎำคม	2565

ศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน.	 (2565).	 SDG	Updates	 |	 เปิดรำยงำน	 Sustainable	 Development 

	 Report	2022	และ	SDG	 Index	2022.	สืบค้นจำก	 	https://www.sdgmove.com/2022/06/02/sdg-updates- 

	 sustainable-development-report-sdg-index-2022/	เมื่อวันที่	19	กรกฎำคม	2565

ศูนย์สำธิตกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกด้ำนป่ำไม้ที่	 3	 จังหวัดสุรินทร์.	 (2561).	 หญ้ำแฝกกับกำรแก้ปัญหำดินถล่ม 

	 (Landslide).	ภูมิวำรินอนุรักษ์,	47(เดือนมกรำคม).	11-15.

ส่วนพฒันำสิง่แวดล้อม	ฝ่ำยกจิกำรเพือ่สงัคม	บรษัิท	ปตท.	(จ�ำกดั)	มหำชน.	(2559).	สร้ำง	“ลวดลำย”	จำกเส้นใยแฝก.	ภมิูวำรนิ 

	 อนุรักษ์,	42(เดือนมิถุนำยน).	28-30.

ส�ำนกังำน	กปร.	(2545).	แผนแม่บทกำรพฒันำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอนัเนือ่งมำจำกพระรำชด�ำร	ิฉบบัทีส่ำม	(พ.ศ.	2545- 

	 2549).	กรุงเทพฯ:	เอกสำรอัดส�ำเนำ.

ส�ำนักงำน	กปร.	(2549).	แผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่สี่	(พ.ศ.	2550- 

	 2554).	กรุงเทพฯ:	เอกสำรอัดส�ำเนำ.

ส�ำนักงำน	กปร.	(2554).	แผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	5	(พ.ศ.	2565- 

	 2560).	กรุงเทพฯ:	เอกสำรอัดส�ำเนำ.

ส�ำนักงำน	กปร.	(2559).	แผนแม่บทกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	ฉบับที่	6	(พ.ศ.	2560- 

	 2564).	กรุงเทพฯ:	ลักกี้	สตำร์	มีเดีย	จ�ำกัด.

อุ่นเรือน	 เล็กน้อย	 และอรรณพ	 เยื้องไธสง.	 (2564).	 บทเรียนกำรขับเคล่ือนชุมชนสู่กำรพ่ึงตัวเองอย่ำงยั่งยืนบนพื้นฐำนหลัก 

	 ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต�ำบลห้วยเขย่ง	อ�ำเภอทองผำภูมิ	จังหวัดกำญจนบุรี.	วำรสำรศรีนครินทรวิโรฒ 

	 วิจัยและพัฒนำ	(สำขำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์),	13(26).	189-200.

อุ่นเรือน	เล็กน้อย.	(2560).	เศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่	วิถีสู่ควำมยั่งยืนจำกค�ำสอนของพ่อ.	วำรสำรสิ่งแวดล้อม,	21(2)2. 

	 13-26.



จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า   ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565จุลสารเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า   ฉบับที่ 60 เดือนกันยายน 2565 13

หญ้าแฝกพืช	มหัศจรรย์	“สร้างดิน	ดูแลน�้า	สร้างชีวิตใหม่	และสร้างสังคม”
                         โดย	ศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	จังหวัดเพชรบุรี

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

 พระราชทานพระราชด�าริเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2546 ความว่า :

	 หญ้ำแฝกนั้นเป็นพืชมหัศจรรย์	เนื่องจำกช่วยในกำรปรับปรุง	ฟื้นฟู	สภำพดินให้ดีขึ้น	หญ้ำแฝกมีระบบรำกเป็นรำกฝอย

จะหยัง่ลกึเป็นร่ำงแหแผ่กระจำยซึง่จะช่วยอุม้น�ำ้และป้องกนักำรทลำยของหน้ำดนิได้ด	ีและยงัช่วยให้น�ำ้ปรำศจำกสำรปนเป้ือน	

โดยเฉพำะในพ้ืนที่ที่มีกำรใช้สำรเคมี	 ดังนั้น	 หญ้ำแฝกจึงมีคุณสมบัติในกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ	 ดังในพื้นที่ศูนย์กำรเรียนรู้และ

ถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตรในรูปแบบกำรใช้หญ้ำแฝกของ	 จ่าเอกเขียน สร้อยสม	 ซ้ึงเป็นผู้มีควำมรู้ในเรื่องของหญ้ำแฝก 

เป็นอย่ำงด	ี มีกำรน�ำหญ้ำแฝกมำปลูกในพืน้ท่ีหลำยรูปแบบ	 เพือ่แก้ปัญหำของสภำพดนิซึง่แต่ก่อนนัน้ไม่สำมำรถท�ำกำรเกษตรได้	

รวมทั้งมีกำรปลูกหญ้ำแฝกในรูปแบบกำรอนุรักษ์ดินและน�้ำ	 นั่นคือกำรปลูกเพื่อปรับปรุงสภำพดินและกำรปลูกบริเวณ 

ขอบบ่อ	ร่องสวน	เพื่อป้องกันกำรพังทลำยของหน้ำดินรวมทั้งเป็นกำรกรองน�้ำให้มีควำมสะอำด	และยังเป็นอำหำรของสัตว์น�้ำ

ได้อีกทำงหนึ่ง	

ขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก

	 จ่ำเอกเขียน	สร้อยสม	อำยุ	72	ปี	อยู่บ้ำนเลขที่	999/22	บ้ำนบำงไทรย้อย	ถนนคลองชลประทำน	ต�ำบลชะอ�ำ	อ�ำเภอ

ชะอ�ำ	จังหวัดเพชรบุรี	จบกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำปีที่	6	จำกโรงเรียนกำรช่ำงเพชรบุรี	มีภรรยำชื่อ	นำงทองปลิว

สร้อยสม	มีบุตรสำว	2	คน	มีพื้นที่ท�ำกำรเกษตรทั้งหมด	20	ไร่

	 ในช่วงปี	 2509	 -	 2534	 ได้เข้ำรับรำชกำรทหำรเรือ	 ที่กองเรือยุทธกำรทหำรเรือ	 อ�ำเภอสัตหีบ	 

จังหวัดชลบุรี	 และได้ลำออกจำกรำชกำรในปี	 2534	 มำประกอบอำชีพค้ำขำยแต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ 

จึงหันมำประกอบอำชีพท�ำกำรเกษตร	แต่ก็ยังประสบปัญหำกำรปลูกพืช	เนื่องจำกสภำพดินแข็งและเป็นดำน

ใต้ดิน	ได้พยำยำมแก้ปัญหำหลำยวิธี		

 ให้ ใช้หญ้าแฝกในการพัฒนา ปรับปรุงบ�ารุงดินและฟื้นฟูดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งแก้ ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม

ด�าเนินการขยายพันธุ์ ท�าให้เกิดมีกล้าหญ้าแฝกเพียงพอด้วย ที่ส�าคัญต้องไม่ลืมหน้าที่ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้า 

และเพื่อการรักษาดิน ให้ทุกหน่วยงานและหน่วยงานราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุ์ ให้ความร่วมมือกับกรมพัฒนาที่ดิน 

ในการผลิตกล้าหญ้าแฝกและแจกจ่ายกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้พอเพียง

“
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	 จ่ำเอกเขียน	 สร้อยสม	 ได้ทุ่มเททั้งแรงกำยและแรงใจ	 เพื่อศึกษำหำควำมรู้เกี่ยวกับหญ้ำแฝก	 รวมทั้งเผยแพร่เก่ียวกับ 

กำรปลูกหญ้ำแฝกในกำรปรับปรุงบ�ำรุงดินให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ	 จนได้รับรำงวัลเกี่ยวกับหญ้ำแฝกจ�ำนวนมำก	 และ 

ได้กลำยเป็นศูนย์กำรเรยีนรูถ่้ำยทอดเทคโนโลยด้ีำนกำรเกษตรของศนูย์ศกึษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ	จนถงึปัจจบุนั	ซึง่ทีผ่่ำนมำ

ได้มีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้หญ้ำแฝกให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ท�ำกำรเกษตร	ดังค�ำกล่ำวของจ่ำเอกเขียน	ว่ำ

“หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์	สร้างดิน	ดูแลน�้า	สร้างชีวิตใหม่	และสร้างสังคม”

	 ดนิทีต่ำยแล้วหรอืดนิทีแ่ร้นแค้น	เป็นปัญหำของดนิทีเ่กดิจำกดนิขำดอนิทรยีวตัถ	ุขำดธำตอุำหำร	ดนิอดัตวัแน่นแขง็ 

เป็นดำน	น�ำ้และอำกำศซมึลงดนิได้ยำก	กำรปลกูหญ้ำแฝก	เป็นวธิแีก้ไขดนิทีต่ำยแล้วหรอืดนิแร้นแค้นทีด่ทีีส่ดุ	และใช้ต้นทนุต�ำ่	

รวมทั้งยังมีควำมยั่งยืน	คือ	แม้เกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยก็สำมำรถท�ำได้	กำรปลูกหญ้ำแฝกให้มีชีวิตรอดได้ในดินที่ตำยแล้ว

ต้องมีกำรใส่ปุ๋ยอินทรีย์	 เป็นกำรบ�ำรุงดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน	 ส่งผลให้ดินมีควำมชุ่มช้ืนท�ำให้หญ้ำแฝก 

เจริญเติบโต	 รำกของหญ้ำแฝกจะหยั่งลงในดินท�ำให้เกิดช่องว่ำงในดิน	น�้ำและอำกำศสำมำรถซึมลงดินได้ดี	 และจะเกิด 

อินทรียวัตถุจำกรำกหญ้ำแฝก	 ย่อยสลำยกลำยเป็นดิน	 ซึ่งเกิดจำกกำรสังเครำะห์แสงจำกพลังงำนแสงอำทิตย์	 ท�ำให้เกิด

ธำตุอำหำรและมีสิ่งมีชีวิตอำศัยอยู่ที่รำกของหญ้ำแฝก	 เช่น	 ไรโซเบียม,	 ไมคอไรซ่ำ	 เป็นต้น	 ไมคอไรซ่ำจะช่วยท�ำให้ 

หญ้ำแฝกมคีวำมแขง็แรงต้ำนทำนต่อโรครวมทัง้ช่วยย่อยอนิทรยีวตัถใุห้กลำยเป็นหน้ำดนิ	และเมือ่ตดัใบแฝกมำคลมุดนิจะ

ช่วยให้ดินมีควำมชื้น	สิ่งมีชีวิตทั้งหลำย	ไม่ว่ำจะเป็น	ไส้เดือน	สำมำรถอำศัยอยู่บริเวณนั้นได้	โดยกำรย่อย

ใบแฝกให้กลำยเป็นอินทรียวัตถุปกคลุมหน้ำดิน	 และอินทรียวัตถุเหล่ำนี้จะถูกย่อย

ด้วยจลุนิทรย์ีท�ำให้เกดิธำตอุำหำรส่งไปยงัพชืได้	เมือ่ดนิทีไ่ด้รบั

กำรปรบัปรงุจำกหญ้ำแฝกส่งผลให้ดนิดข้ึีน	สำมำรถน�ำมำปลกู

พืชให้เจริญงอกงำม

	 ในปี	2543	เจ้ำหน้ำที่งำนขยำยผลของศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำ

ห้วยทรำยอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ได้เข้ำไปให้ค�ำแนะน�ำและ 

ส่งเสริมกำรประกอบอำชีพ	 จึงสมัครใจเข้ำเป็นสมำชิกและ 

ร่วมโครงกำร	 ซ่ึงศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยทรำยฯ	 แนะน�ำให้ 

เข้ำรับกำรฝึกอบรมในหลักสูตรต่ำงๆ	 เมื่อผ่ำนกำรฝึกอบรมแล้ว 

	ได้น้อมน�ำหลกัปรชัญำของเศรษฐกจิพอเพยีง	กำรท�ำเกษตรทฤษฎใีหม่	

รวมทั้ งกำรน�ำหญ ้ำแฝกมำใช ้ ในกำรปรับปรุงสภำพดินซึ่ ง 

เป็นปัญหำต่อกำรท�ำกำรเกษตร	 สร้ำงดินที่ตำยแล้วให้ฟื้นคืน	หรือ

ดินแร้นแค้นให้เป็นดินที่สมบูรณ์	 อันเกิดจำกระบบนิเวศของ 

หญ้ำแฝกทั้งใต้ดินและบนดิน	
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		 	กำรน�ำหญ้ำแฝกท่ีเป็นพชืมหศัจรรย์มำใช้ให้เกดิประโยชน์สงูสดุน้ัน	จะต้องศกึษำเรยีนรู	้ทัง้กำรศกึษำสำยพนัธุ	์แหล่งพนัธุ์

ให้เหมำะสมกับพืน้ที	่และต้องเรยีนรูใ้ห้ถกูต้องตำมหลกัวิชำกำรในกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก	เช่น	พ้ืนทีล่ำดชนั	พ้ืนทีแ่ร้นแค้น	

พืน้ทีท่ีม่ปัีญหำดินเสือ่มโทรม	ตำมไหล่ทำง	แหล่งน�ำ้	พืน้ทีเ่ชงิเขำ	กำรศึกษำพืน้ท่ีเป็นส่วนส�ำคญัในกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก	

วิธีกำรปลูกที่ถูกวิธี	กำรดูแลรักษำ	

	 ส่วนสำยพันธุ์หญ้ำแฝก	มี	28	สำยพันธุ์	วิธีกำรปลูกหญ้ำแฝกในพื้นที่ที่มีปัญหำของดิน	ไม่ว่ำจะเป็น	ดินเค็ม	ดินที่อัดตัว

แน่นหรือดินดำน	ต้องเลือกสำยพันธุ์หญ้ำแฝกให้เหมำะสมในแต่ละพื้นที่	วิธีกำรที่ดีที่สุดในกำรเลือกแหล่งพันธุ์ให้เหมำะสมกับ

พื้นที่	 คือกำรสังเกตกำรเจริญเติบโตของแต่ละสำยพันธุ์	 และมีกำรอนุรักษ์สำยพันธุ์ที่ดีในพ้ืนที่นั้นๆ	 สำยพันธุ์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่

ปลูกมำคือ	สำยพันธุ์ศรีลังกำ	ลักษณะของหญ้ำแฝกสำยพันธุ์นี้	รำกมีกลิ่นหอม	ออกดอกช้ำ	และมีอำยุยืนยำว	ซึ่งปกติแล้วเมื่อ

หญ้ำแฝกออกดอกจะท�ำให้ตำยได้ง่ำย	และต้นจะโทรมลงเรื่อยๆ	จนตำย	ก่อนปลูกต้องมีกำรเตรียมดินด้วยกำรใส่ปุ๋ยหมักผสม

คลกุเคล้ำในดนิ	และใช้กล้ำหญ้ำแฝกเปลอืยหรอืหญ้ำแฝกทีป่ลูกในถงุก็ใช้ได้ถ้ำใช้กล้ำหญ้ำแฝกเปลือย	ควรแช่น�ำ้	4	-	5	วนั	เพือ่

ให้มีรำกใหม่เกิดขึ้น	เมื่อท�ำกำรปลูกเรียบร้อยแล้ว	ควรมีกำรรดน�้ำทุกวันๆ	ละ	1	ครั้ง	และเมื่อมีกำรแตกหน่อของหญ้ำแฝกเกิด

ขึน้ใหม่	ให้ลดกำรรดน�ำ้เป็นวันเว้นวนั	ประมำณ	3	เดอืน	หญ้ำแฝกจะเจรญิเตบิโตมใีบทีย่ำว	ควรตดัใบออกประมำณ	40	เซนตเิมตร	

เพื่อให้หญ้ำแฝกขยำยกอ	ปล่อยไว้ให้กอใหญ่ใช้เวลำ	6	เดือน	และท�ำกำรตัดใบอีกครั้ง	กำรตัดใบให้ยำวเหมำะส�ำหรับกำรปลูก

หญ้ำแฝกในพื้นที่แล้งแค้นและขำดน�้ำ	เพรำะหญ้ำแฝกจะมีใบใช้ในกำรสังเครำะห์แสงเพื่อบ�ำรุงต้นและรำก	ท�ำให้หญ้ำแฝกทน

กับสภำพพื้นที่ที่ขำดแคลนน�้ำและธำตุอำหำรได้ดี	หญ้ำแฝกทุกสำยพันธุ์เมื่อปลูกลงดินรำกจะหยั่งลงดินเหมือนกันทุกสำยพันธุ์

แต่จะแตกต่ำงกันทีค่วำมทนต่อสภำพแห้งแล้งและกำรดแูลรกัษำให้อยูร่อดและมอีำยยุนืยำว	หญ้ำแฝกจะมคีวำมยัง่ยนืได้ขึน้อยู่

กับพื้นที่ที่ใช้ปลูกและวิธีกำรดูแลรักษำ	

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของ จ่าเอกเขียน สร้อยสม มีหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

  1. การปลกูขอบบ่อและร่องสวน	ประโยชน์ทีไ่ด้คอื	ป้องกนัขอบบ่อพังทลำย	ป้องกนัสำรเคมไีม่ให้ไหลลงไปในน�ำ้	ป้องกนั

ขยะมูลฝอยและตะกอนดินที่มำกับน�้ำ	ช่วยป้องกันกำรตื้นเขินของบ่อน�้ำ	และยังช่วยลดต้นทุนกำรขุดลอกร่องสวน	ท�ำให้น�้ำใน

บ่อมีควำมสะอำดไม่มีสำรปนเปื้อน	ซึ่งจะมีผลเมื่อน�ำไปใช้รดน�้ำต้นไม้
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 2. ปลกูล้อมไม้ผลและไม้มรดก	สำมำรถลดต้นทนุได้หลำยทำง	คอื	เมือ่ตัดใบหญ้ำมำปกคลมุโคนต้นจะช่วยป้องกนัวัชพชื	

ลดกำรระเหยของน�ำ้	เป็นกำรรกัษำควำมชืน้ท�ำให้ลดปัญหำกำรขำดน�ำ้ได้เป็นอย่ำงด	ีเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของจลุนิทรย์ีทีเ่ป็นประโยชน์	

ซึง่ใบของหญ้ำแฝกจะถกูย่อยจำกจลุนิทรย์ีกลำยเป็นปุย๋ให้กบัพืชท�ำให้พืชมกีำรเจริญเติบโตได้ดี	และยงัช่วยป้องกนัโรครำกเน่ำ

โคนเน่ำ	เนื่องจำกมีไมคอไรซ่ำอำศัยอยู่ที่รำกหญ้ำแฝก	รวมทั้งยังช่วยลดกำรใช้ปุ๋ยเคมีและยำก�ำจัดศัตรูพืช

   3. การปลูกแบบครึ่งวงกลมในพื้นที่ลาดเท	หญ้ำแฝกจะท�ำหน้ำที่เป็นก�ำแพงรับตะกอนดินที่มำกับน�้ำ	ซึ่งจะท�ำให้เกิด

หน้ำดนิใหม่	เม่ือท�ำร่วมกบักำรตดัใบหญ้ำแฝกปกคลมุหน้ำดนิท�ำให้มธีำตอุำหำรเกดิขึน้มำกมำย	ได้ดนิใหม่ทีอุ่ดมสมบูรณ์พร้อม

ปลูกพืชที่ต้องกำร

 4. การปลกูตามไหล่ทาง	หญ้ำแฝกจะช่วยป้องกนักำรทรุดตวัและกำรแตกร้ำวของถนน	

  5. การปลกูบนคนันาข้าว	 เนือ่งจำกเมือ่ถงึฤดฝูนจะมนี�ำ้มำกมำยไหลเข้ำท่วมนำข้ำว	 เมื่อปลูกหญ้ำแฝกบนคันนำจะช่วย

ลดควำมแรงของกระแสน�ำ้ทีจ่ะมำกระทบต้นข้ำว	ท�ำให้ต้นข้ำวไม่ล้มไปตำมกระแสน�ำ้	และบนคนันำกย็งัสำมำรถปลกูพชืท่ีมีอำยส้ัุน	

เช่น	พริก	มะเขือ	โหรพำ	และกะเพรำ	เป็นต้น	ซึ่งสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยและเพิ่มรำยได้ให้กับครอบครัวได้	แต่ไม่ควรปลูก
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ต้นมะพร้ำวตำมคนันำเนือ่งจำกใบมะพร้ำวจะบดบังแสงท�ำให้ข้ำวและหญ้ำแฝกได้รบัแสงไม่เต็มที	่ท�ำให้มผีลต่อกำรเจรญิเตบิโต	

และถ้ำมีลูกมะพร้ำวจะร่วงหล่นลงนำข้ำวท�ำให้ต้นข้ำวเกิดควำมเสียหำยได้	

 6. การปลูกหญ้าแฝกในนาข้าวท�าเป็นร่องดักปลา	 วิธีกำรคือ	 ขุดร่องคันนำตรงทำงที่เปิดน�้ำออก	 และปลูกหญ้ำแฝก 

กั้นเอำไว้	เมื่อถึงเวลำเก็บเกี่ยวหลังจำกปล่อยน�้ำออก	กุ้ง	หอย	ปู	ปลำ	จะมำอำศัยอยู่ที่ร่องน�้ำที่ขุดไว้	สำมำรถน�ำไปท�ำอำหำร

บริโภคในครัวเรือน	หรือถ้ำมีจ�ำนวนมำกก็น�ำไปจ�ำหน่ำยเพิ่มรำยได้อีกทำงหนึ่ง

 7. การปลูกหญ้าแฝกในนาข้าวเพื่อปรับสภาพดินและเพิ่มผลผลิต	 ต้องใช้พื้นที่ในกำรปลูกข้ำวมำท�ำเป็นแปลง 

หญ้ำแฝก	 แต่ต้องพักกำรท�ำนำเป็นเวลำ	 1	 ปี	 วิธีกำรคือ	 ปลูกหญ้ำแฝกโดยเว้นระยะห่ำงประมำณ	50	 เซนติเมตร	 สำยพันธุ ์

ที่แนะน�ำ	 คือ	 สำยพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี	 เนื่องจำกแตกกอได้เร็วและมีอำยุส้ัน	 เมื่อปลูกหญ้ำแฝกได้	 8	 เดือน	 ให้ท�ำกำรไถกลบ 

หญ้ำแฝก	เป็นกำรปรับโครงสร้ำงของดิน	ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลผลิตข้ำวได้ถึง	ร้อยละ	30	-	40	เช่น	จำกที่เคยปลูกได้ไร่ละ	50	ถัง 

จะเพิ่มขึ้นมำเป็นไร่ละ	80	ถัง	(เป็นงำนวิจัยเกษตรดีที่ปลอดภัย)	

 ผลส�าเร็จของการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที ่

	 พ้ืนที่ที่ได้รับกำรฟื ้นฟูหลังจำกกำรปลูกหญ้ำแฝก	 นอกจำกเป็น 

กำรปรับปรุงสภำพดินให้พร้อมส�ำหรับกำรปลูกพืชแล้วนั้น	 ยังส่งผลต่อ 

สภำพแวดล้อม	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องน�้ำ	 อำกำศ	 และควำมยั่งยืนในกำร 

ประกอบอำชีพ	 ซึ่งควำมส�ำเร็จเหล่ำนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมีใจรัก	 ลงมือปลูก	

เข้ำใจประโยชน์จำกกำรปลกูหญ้ำแฝก	และต้องมีกำรต่อยอดให้มคีวำมยัง่ยนื

จนเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้	 โดยกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และกำรขยำยผลให้กับ

เกษตรกรและผู้ที่สนใจได้ศึกษำหำควำมรู้ต่อไป
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หญ้าแฝกเพื่อการโอบอุ้มดินและหล่อเลี้ยงชีวิตด้วยสองมือของสตรีที่กลุ่มแฝกหลวง

จุฬำมำศ	เนรมิตสถิตวงศ์

กลุ่มวิเทศสัมพันธ์	กองกิจกรรมพิเศษและวิเทศสัมพันธ์	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

แฝกกับอาชีพที่ยั่งยืน

	 หญ้ำแฝกเป็นพืชที่สำมำรถพบได้ทั่วไปในประเทศไทย	 มีรำกท่ีแตกหน่อกว้ำงลึกลงไปในพ้ืนดิน	 มีประโยชน์ส�ำคัญ 

ในกำรพยุงดินไม่ให้พังทลำยในเวลำที่ฝนตกและอุ้มน�้ำไว้เป็นจ�ำนวนมำก	ขณะเดียวกัน	หญ้ำแฝกยังสำมำรถเป็นวัตถุดิบส�ำคัญ

ในงำนหัตถกรรม	 สร้ำงผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 และสร้ำงรำยได้ให้ผู้ปลูกหญ้ำแฝกในระยะยำวพร้อมกัน 

งำนเขียนช้ินน้ีขอยกตัวอย่ำงให้เห็นกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก	 ต้ังแต่กำรโอบอุ้มผืนดิน	 ไปจนถึงกำรหล่อเลี้ยงชีวิตด้วย 

กำรสร้ำงรำยได้จำกกำรผลิตของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

บ้านซาง ต�าบลขี้เหล็ก อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม	่ เป็น

หมู่บ้ำนในพื้นที่ลำดลงไปสู่แม่น�้ำปิง	 หนึ่งในแม่น�้ำสำยส�ำคัญ 

ที่บรรจบกันเป็นแม่น�้ำเจ้ำพระยำ	 แม่น�้ำสำยหลักส�ำคัญ 

ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทย	 พื้นที่ต�ำบลขี้เหล็กประสบ

ปัญหำดินสไลด์มำเป็นเวลำยำวนำน	 เนื่องจำกดินในพื้นที่ 

ดังกล่ำวไม่มีรำกไม้คอยอุ้ม	 เมื่อเข้ำสู ่ฤดูฝน	 ดินที่อุ ้มน�้ำไว ้

เป็นจ�ำนวนมำกเริ่มอ่อนตัว	 และพังทลำยลงมำ	 ส่งผลกระทบ

ต่อที่ดินท�ำกินและกำรใช้ชีวิตของชำวบ้ำน	ปัญหำดังกล่ำวเป็น

ปัญหำซ�้ำซำกที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

	 ชำวบ้ำนต�ำบลขี้เหล็ก	 น�ำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรปลูก 

หญ้ำแฝกเพื่อแก้ไขปัญหำดินถล่มมำปรับใช้	โดยเริ่มชำวบ้ำน

เริม่น�ำหญ้ำแฝกมำปลกูในระดบัครวัเรอืน	โดยรอบทีด่นิท�ำกิน	 

เพื่อสร้ำงชั้นดินชะลอกำรพังทลำยของหน้ำดิน	 แล้วจึง 

ขยำยพื้นที่ปลูกให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมู่บำ้น	 สำมำรถแก้ไข

ปัญหำดินสไลด์ที่เป็นปัญหำส�ำคัญของพื้นท่ีได้	 นอกจำกนี	้

หญ้ำแฝกที่เติบโตสวยงำมเป็นทิวแถว	 สำมำรถเป็นวัตถุดิบ

ส�ำคัญน�ำมำใช้ประโยชน์สร้ำงเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชำวบ้ำน 

น�ำไปขำยเป็นรำยได้เสริมของครัวเรือนได้
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	 แม่บ้ำนในพืน้ทีบ้่ำนซำง	หมูท่ี	่4	ต�ำบลขีเ้หลก็	อ�ำเภอแม่ริม	จังหวดั

เชยีงใหม่	พยำยำมรวมตวักนัต่อยอดประโยชน์ของหญ้ำแฝกเพือ่สร้ำงเป็น

ของใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	 โดยเริ่มรวมตัวกันเมื่อวันที่	 20	สิงหำคม	2550	

ตัง้กลุ่มแฝกหลวง ผลติภณัฑ์หญ้าแฝกตามพระราชด�าริเศรษฐกิจแบบ 

พอเพียง	 เป็นกลุ่มจักสำนใบหญ้ำแฝก	 ที่มีเป้ำหมำยสนับสนุนกิจกรรม

กำรใช้เวลำวำ่งของกลุ่มสตรีให้เกดิประโยชน	์ส่งเสรมิกำรประกอบอำชีพ

แก่กลุม่อำชีพสตรแีม่บ้ำน	โดยใช้ภมูปัิญญำท้องถิน่ให้เกิดประโยชน์	สร้ำง

ควำมเป็นอยูท่ีด่ขีึน้บนพืน้ฐำนพระรำชด�ำรเิศรษฐกจิแบบพอเพียง	ส่งเสรมิ

กำรรวมตัวของกลุ่มอำชีพสตรีแม่บ้ำน	 และชุมชน	 เพื่อสร้ำงเสริมทักษะ

กำรเรียนรู้ร่วมกันและควำมสำมัคคีในชุมชน	 และสร้ำงจิตส�ำนึกในกำร

รักษำสิ่งแวดล้อมโดยกำรปลูกแฝกและใช้สิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์	 

เพื่อคุณภำพชีวิตที่ดีและยั่งยืนของชุมชนและสังคม

	 	 	 กลุ่มแฝกหลวงประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้จำกกำรอบรมที่จัดโดย	 บริษัท	 ปตท.	

เคมิคอล	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ร่วมกับส�ำนักงำนพัฒนำที่ดินอ�ำเภอแม่ริม	 มำพัฒนำ 

เป็นผลิตภัณฑ์จักสำน	 และผลิตภัณฑ์อื่นๆ	 จำกหญ้ำแฝก	 เช่น	 กล่องใส่ดินสอ/

ปำกกำ	 หมวกรูปแบบต่ำงๆ	 กระเป๋ำหลำกหลำยรูปแบบ	 พำน	 กระบุง	 และ 

ถุงหอมดับกลิ่น	 เป็นต้น	 และยังคงทดลองต่อยอดผลิตภัณฑ์จำกหญ้ำแฝก 

ให้หลำกหลำยมำกข้ึน	 โดยค�ำนึงถึงกำรใช้งำนในชีวิตประจ�ำวันของผู้คนทั่วไป	

และผลิตภัณฑ์ไปน�ำเสนอในพื้นที่ต่ำงๆ	 เพื่อให้คนทั่วไปเห็นประโยชน์ของหญ้ำ

แฝกท่ีสำมำรถใช้งำนได้ในชีวิตประจ�ำวัน	 รวมท้ังสำมำรถสร้ำงรำยได้แก่ 

ชำวบ้ำนเป็นวงกว้ำง

	 	 	 	 	 บทบำทของกำรรวมตัวกันของแม่บ้ำนในพื้นที่บ้ำนซำง	 หมู่ที่	 4	

ต�ำบลขี้เหล็ก	อ�ำเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	ก่อตั้งเป็นกลุ่มแฝกหลวง	

เป็นตัวอย่ำงส�ำคัญของกำรแสดงพลังของกลุ่มแม่บ้ำน	 รักษำไว  ้

ซึง่ภูมปัิญญำด้ำนกำรแก้ไขปัญหำในพืน้ที	่ทีส่ำมำรถป้องกนัเหตดุนิสไลด์

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่นด้ำนกำรจักสำน	 

สร้ำงผลิตภัณฑ์จำกสิ่งรอบตัวให้ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจ�ำวัน	 

รอกำรต่อยอดเป็นนวัตกรรมจำกหญ้ำที่สร้ำงคุณค่ำทำงเศรษฐกิจ 

แก่ชุมชนในระยะยำว
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โดย	ทีมงำนหญ้ำแฝก	

โครงกำรพัฒนำดอยตุง	(พื้นที่ทรงงำน)	อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

 วัตถุประสงค์

	 1.	 เพื่อขยำยพันธุ์เพิ่มปริมำณต้นพันธุ์ให้เพียงพอต่อกำรสนับสนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพจำก 

	 	 สำรสกัดหญ้ำแฝก	มูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมรำชูปถัมภ์

	 2.	ศึกษำกำรเจริญเติบโตของต้นพันธุ์	 เก็บข้อมูลอัตรำกำรแตกกอ	กำรกระจำยของรำก	และปริมำณรำกหญ้ำแฝกที่ได้ 

	 	 ตำมระยะเวลำกำรปลูกและเก็บเกี่ยวที่ต่ำงกันในแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ

 ต้นพันธุ์ที่ใช้

	 1.		หญ้ำแฝกพันธุส์รุำษฎร์ธำน	ีแหล่งท่ีมำ	ต้นพนัธุเ์ดิมทีม่อียูใ่นโครงกำรปลกูและศกึษำธุห์ญ้ำแฝก	โครงกำรพฒันำดอยตงุฯ

	 2.	 หญ้ำแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะ	 แหล่ะที่มำ	 ต้นพันธุ์จำกศูนย์ศึกษำกำรพัฒนำห้วยฮ่องไคร้	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ 

	 	 อ�ำเภอดอยสะเก็ด	จังหวัดเชียงใหม่

 การด�าเนินงาน

	 1.		ปลูกต้นพันธุ์หญ้ำแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี	จ�ำนวน	855	ชิ้น	(1	ชิ้น	=	3	ต้น)	เพื่อเป็นแม่พันธุ์

	 2.		ปลูกต้นพันธุ์หญ้ำแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะ	จ�ำนวน	580	ชิ้น	(1	ชิ้น	=	3	ต้น)	เพื่อเป็นแม่พันธุ์

	 3.		ใช้ต้นแม่พันธุ์หญ้ำแฝกจำกกำรปลูกรำยกำรที่	 1	 –	 2	 ตำมอำยุกำรปลูกที่ต้องกำร	 ขยำยพันธุ์โดยวิธีกำรแยกหน่อ 

	 	 ปลูกลงแปลง	 เพื่อขยำยเพิ่มปริมำณต้นพันธุ์และศึกษำกำรเจริญเติบโตของต้นพันธุ์ตำมระยะเวลำกำรปลูกที่ต่ำงกัน 

หญ้าแฝกพันธุ์สุราษฎร์ธานี

จากแปลงรวมพันธุ์โครงการปลูกและศึกษาพันธุ์หญ้าแฝก โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

ความส�าเร็จจากหญ้าแฝก
การปลูกและขยายพันธุห์ญ้าแฝกพันธุส์รุาษฎร์ธานแีละพนัธุแ์ม่เตีย๊ะเพือ่สนบัสนนุโครงการวจิยั

และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสารสกัดหญ้าแฝก	มูลนิธิทันตนวัตกรรม

ในพระบรมราชูปถัมภ์
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หญ้าแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะ

จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

การปลูกและขยายพันธุ์

 การเตรียมดินและแปลง	(ดินผสมขี้เถ้ำแกลบ	อัตรำส่วน	3	:	1	หรือ	4	:	1)	โดยกำรพรวนดินและส่วนผสมให้เข้ำกัน

	 เตรียมแปลงขนำดควำมกว้ำง	1	เมตร	ควำมยำวตำมสภำพของพื้นที่ปลูก	ควำมสูงของแปลง	30	-	40	ซม.
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 การแยกหน่อ	น�ำต้นหญ้ำแฝกท่ีขดุจำกแปลงแม่พนัธ์ุมำแยกหน่อออกเป็นช้ิน	(1	ชิน้จะมต้ีนตดิกนั	2	-	3	หน่อ)	ตดัใบออก 

	 ให้เหลือควำมยำวประมำณ	12	-	15	ซม.	และตัดรำกออกให้เหลือประมำณ	1	ซม.

 การปลูกลงแปลง	 น�ำต้นกล้ำที่ได้จำกกำรแยกหน่อมำปักช�ำลงในแปลงที่มีกำรเตรียมดินไว้แล้ว	 ปักช�ำต้นกล้ำให้ 

	 รำกลึกประมำณ	3-5	ซม.	กดดินรอบๆ	ให้แน่น	โดยใช้ระยะกำรปลูกที่	25	x	25	ซม.	(จ�ำนวนต้นพันธุ์ที่ใช้	16	ชิ้น	:	1 

	 ตร.ม.	พื้นที่	1	ไร่	ใช้ต้นพันธุ์	25,600	ชิ้น	:	ไร่	ในกำรปลูกจริงควรปลูกในอัตรำพื้นที่	2	ใน	3	ของพื้นที่	1	ไร่	ต้นพันธุ์ที ่

	 ใช้จ�ำนวน	 17,067	 ชิ้น	 เพ่ือเว้นระยะห่ำงระหว่ำงแปลงเพื่อเป็นทำงเดินในกำรให้น�้ำ	 ให้ปุ๋ย	 และสะดวกในกำร 

	 ก�ำจัดวัชพืชภำยในแปลง)
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 การคลุมแปลง	 หลังปักช�ำต้นกล้ำใช้ใบหญ้ำแฝกคลุมแปลงเพ่ือควำมชุ่มชื้นของหน้ำดินกันน�้ำระเหยจำกแปลงและ 

	 เพื่อป้องกันกำรเกิดวัชพืชภำยในแปลง

 การใช้สารเร่งราก	 สตำร์ทบี	 1	 อัตรำส่วน	 30	 ซีซี	 ต่อน�้ำ	 10	 ลิตรใส่บัวรดทันทีหลังกำรปลูก	 เพื่อเร่งและกระตุ้น 

	 กำรแตกรำก	

การดูแลแปลง

 การรดน�้า	รดน�้ำทุกวันช่วงเช้ำตำมสภำพสภำพอำกำศและควำมชื้นของดิน

 การใส่ปุ๋ย	ใช้ปุ๋ยสูตร	46	-	0	-	0	ผสม	15	-	15	-	15	อัตรำส่วน	1:1	ละลำยน�้ำรดหลังกำรปักช�ำ	1	เดือนและ	2	เดือน 

	 ในอัตรำส่วน	10	กรัม	ต่อ	น�้ำ	10	ลิตร	

 การเกี่ยวใบหญ้าแฝก	จะเกี่ยวหลังกำรปลูกประมำณ	3	-	4	เดือน	โดยตัดใบสูงจำกระดับพื้นดิน	30	-	40	ซม.	เพื่อเร่ง 

	 กำรแตกกอของหญ้ำแฝกและให้หญ้ำแฝกได้แสงโดยทั่วถึงกัน

 การก�าจัดวัชพืช	มีกำรก�ำจัดวัชพืชภำยในแปลงอย่ำงสม�่ำเสมอ
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	 4.	 เก็บข้อมูลอัตรำกำรแตกกอ	กำรกระจำยของรำก	และปริมำณรำกหญ้ำแฝกที่ได้ของแต่ละพันธุ์	ดังนี้

	 	 -	ครัง้ที	่1	เมือ่ต้นพนัธุห์ญ้ำแฝกมอีำยกุำรปลกู	4	เดือน	แยกเป็น	(พนัธุส์รุำษฎร์ธำน	ี331	กอ	และ	พนัธุแ์ม่เตีย๊ะ	150	กอ)

	 	 -	ครัง้ที	่2	เมือ่ต้นพนัธุห์ญ้ำแฝกมอีำยกุำรปลกู	8	เดือน	แยกเป็น	(พนัธุส์รุำษฎร์ธำน	ี323	กอ	และ	พนัธุแ์ม่เตีย๊ะ	193	กอ)

	 	 -	ครัง้ที	่3	เมือ่ต้นพนัธุห์ญ้ำแฝกมอีำยกุำรปลกู	12	เดอืน	แยกเป็น	(พนัธุส์รุำษฎร์ธำน	ี125	กอ	และ	พนัธุแ์ม่เตีย๊ะ	154	กอ) 

	 	 -	ครัง้ที	่4	เมือ่ต้นพนัธุห์ญ้ำแฝกมอีำยกุำรปลกู	16	เดอืน	แยกเป็น	(พนัธุส์รุำษฎร์ธำน	ี76	กอ	และ	พนัธุแ์ม่เตีย๊ะ	83	กอ)

เก็บข้อมูลอัตราการแตกกอ การกระจายของราก และปริมาณรากหญ้าแฝกที่ได้ของแต่ละพันธุ์

ก�าหนดจ�านวนแม่พันธุ์ที่ต้องใช้

เก็บข้อมูลการกระจายของราก
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เก็บข้อมูลอัตราการแยกหน่อ / กอ

เก็บข้อมูลจ�านวนรากที่ได้
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	 5.	 รำกทีไ่ด้จำกกำรปลกูและขยำยพันธุส่์งสนบัสนนุโครงกำรวจัิยและพัฒนำผลิตภณัฑ์เพ่ือสุขภำพจำกสำรสกดัหญ้ำแฝก	

มูลนิธิทันตนวัตกรรม	ในพระบรมรำชูปถัมภ์

สรุปผล:	ในกำรปลูกและขยำยพันธุ์หญ้ำแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ	ต้นพันธุ์มีกำรเจริญเติบโตดีทั้ง	2	พันธุ์	อัตรำ 

กำรแตกหน่อในแต่ละพันธุ์ไม่แตกต่ำงกันมำก	ยิ่งอำยุกำรปลูกนำนอัตรำกำรแตกหน่อยิ่งเพิ่มขึ้น

	 -	พันธุ์สุรำษฎร์ธำนีหลังจำกต้นพันธุ์อำยุ	12	เดือน	อัตรำกำรแตกหน่อจะลดลงเมื่อเทียบกับต้นอำยุ	16	เดือน

	 -	พันธุ์แม่เตี๊ยะอำยุ	8	เดือน	และ	12	เดือน	อัตรำกำรแตกหน่อไม่ค่อยต่ำงกัน	แต่เมื่ออำยุ	16	เดือน	อัตรำกำรแตกหน่อ 

	 		จะเพิ่มขึ้น

ผลการด�าเนินงาน

ตารางที่ 1 ข้อมูลอัตราการแยกหน่อในการขยายพันธุ์ของแม่พันธุ์ตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน
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สรุปผล:	กำรกระจำยของรำกหญ้ำแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ	ส่วนใหญ่ที่พบรำกมำกที่สุด	คือ	ช่วงบริเวณต�่ำกว่ำ

พื้นผิวดินจนถึงระยะ	30	-	40	ซม.	เมื่อเปรียบเทียบทั้ง	2	พันธุ์แล้ว	จะพบว่ำหญ้ำแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี	จะมีกำรกระจำยของ

รำกน้อยกว่ำพันธุ์แม่เตี๊ยะ	เมื่อเทียบกับอำยุกำรปลูกที่เท่ำกัน	และกำรกระจำยของรำกทั้ง	2	พันธุ์	เมื่อต้นพันธุ์อำยุ	16	เดือน	

กำรกระจำยของรำกจะลดลงเมื่อเทียบกับต้นพันธุ์อำยุ	12	เดือน

	 -		พนัธุส์รุำษฎร์ธำน	ีลกัษณะกำรกระจำยของรำกจะเป็นแนวดิง่	คอื	รำกจะลงลึกแต่กำรกระจำยของรำกทำงข้ำงจะแคบ

	 -	 พันธุ์แม่เตี๊ยะ	 ลักษณะกำรกระจำยของรำกจะเป็นทั้งแนวด่ิงและกระจำยทำงด้ำนข้ำง	 รำกส่วนใหญ่จะกระจำยออก 

	 			ด้ำนข้ำงมำกกว่ำทำงลึก

ตารางที่ 2 ข้อมูลการกระจายของรากตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน

ตารางที่ 3 ข้อมูลปริมาณรากหญ้าแฝกที่ได้ตามระยะเวลาการปลูกที่ต่างกัน
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สรุปผล:	ปริมำณรำกที่ได้จำกหญ้ำแฝกพันธุ์สุรำษฎร์ธำนีและพันธุ์แม่เตี๊ยะ	หญ้ำแฝกพันธุ์แม่เตี๊ยะจะได้ปริมำณรำกที่มำกกว่ำ

พันธุ์สุรำษฎร์ธำนี	 เมื่อเทียบกับต้นพันธุ์ท่ีอำยุเท่ำกัน	 ยิ่งอำยุต้นพันธุ์ยิ่งมำก	 จ�ำนวนรำกที่ได้ก็ย่ิงมำกขึ้น	 แต่เมื่อต้นพันธุ์อำยุ 

16	เดือน	จ�ำนวนรำกที่ได้จะลดลงเมื่อเทียบกับต้นพันธุ์อำยุ	12	เดือน	อำจเนื่องจำกต้นพันธุ์ผ่ำนช่วงกำรเจริญเติบโตเต็มที่และ

ผ่ำนกำรแทงช่อดอกมำแล้ว	 เมื่อมีกำรเก่ียวใบเพ่ือเร่งกำรแตกกอท�ำให้เกิดกำรแตกหน่อใหม่ในปริมำณมำกข้ึนท�ำให้กำรเจริญ

ทำงรำกลดลงหรือมีรำกที่เจริญลงลึกมำกกว่ำพื้นที่ๆ	เก็บรำกออกมำ

 - พันธุ์สุราษฎร์ธาน	ีรำกจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ	กำรเจริญทำงรำกเร็วในช่วงแรก	ท�ำให้โตเร็วกว่ำพันธุ์แม่เตี๊ยะในระยะ	4	

เดือนแรก

 - พันธุ์แม่เตี๊ยะ	รำกจะมีกลิ่นหอมฉุนกลิ่นแรงกว่ำพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี	กำรเจริญทำงรำกช้ำในช่วงแรก	แต่เมื่อพ้นระยะ	4	

เดือนแรกต้นจะโตเร็วและรำกที่ได้จะสูงมำกกว่ำพันธุ์สุรำษฎร์ธำนี

	 	 จำกกำรส่งรำกสนับสนุนโครงกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพจำกสำรสกัดหญ้ำแฝก	มูลนิธิทันตนวัตกรรม	

ในพระบรมรำชูปถัมภ์	 ซึ่งเป็นกำรน�ำรำกหญ้ำแฝกไปใช้ผลิตเป็นวัตถุดิบในกำรสกัดสำระส�ำคัญที่สำมำรถฆ่ำเชื้อต่ำงๆ	 ใน 

ช่องปำกได้	รำกหญ้ำแฝกที่ได้จำกต้นพันธุ์อำยุ	8	เดือนขึ้นไปมีสำรส�ำคัญสูงมำกกว่ำที่อำยุ	4	เดือน	สำรในรำกยังมีน้อยกว่ำต้น

พันธุ์ที่มีอำยุ	8	เดือน	12	เดือน	และ	16	เดือน	ปริมำณสำรในรำกที่ได้ไม่ต่ำงกันมำก	จึงสรุปว่ำทีอ่ายุ 8 เดือนเป็นอายุที่ดีที่สุด 

เน่ืองจำกเป็นช่วงที่ต้นและรำกเจริญเติบโตเต็มที่	 ประมำณรำกท่ีสูงและระยะเวลำกำรปลูกท่ีไม่นำนเกินไปและต้นทุนใน 

กำรดูแลไม่สูงเกินไป

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

	 -	 ในกำรเก็บข้อมูลกำรกระจำยของรำกหญ้ำแฝกตำมอำยุกำรปลูก	 ข้อมูลไม่ชัดเจน	 เนื่องจำกกำรปลูกภำยในแปลง 

ในระยะห่ำง	25	x	25	ซม.	นัน้ท�ำให้ไม่สำมำรถวดัควำมยำวรำกทำงข้ำงได้	เนือ่งจำกต้นติดกนัรำกจะพันกนัระหว่ำงต้น	ไม่ทรำบ

ทิศทำงควำมยำวของรำกชัดเจน

	 -	ควำมแตกต่ำงในสภำพพื้นที่ปลูกแต่ละจุดมีควำมแตกต่ำงกัน	เนื่องจำกบำงจุดดินสภำพโครงสร้ำงดีกว่ำ	เช่น	เป็นจุดที่

มีโครงสร้ำงและปริมำณธำตุอำหำรหรือควำมเป็นกรด	ด่ำง	ที่ต่ำงกัน	เป็นต้น
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การประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล	

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ครั้งที่	1/2565

ความเคลื่อนไหว

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 13	 มิถุนำยน	 2565	 เวลำ	 09.30	 น.	 นำยปวัตร์	 นวะมะรัตน	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษ 

เพือ่ประสำนงำนโครงกำรอันเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำริ	(กปร.)	เป็นประธำนกำรประชมุคณะอนกุรรมกำรด้ำนวชิำกำรและตดิตำม

ประเมินผลโครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 คร้ังท่ี	 1/2565	 โดยมีผู้แทนหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน	16	หน่วยงำน	และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	กปร.	เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	ณ	ห้องประชุม	201	ส�ำนักงำน	กปร.	

และผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์	 กำรประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทรำบถึงค�ำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรและ 

คณะอนุกรรมกำรโครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริให้ท่ีประชุมฯ	 ทรำบ	 พร้อมทั้ง 

หำแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนส�ำหรบังำนวิจยั	และติดตำมประเมนิผล	รวมถงึกำรจัดกำรประชมุหญ้ำแฝกนำนำชำติ	ครัง้ที	่7	อีกด้วย
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	 เมื่อวันศุกร์ที่	17	มิถุนำยน	2565	เวลำ	09.30	น.	นำยปวัตร์		นวะมะรัตน	รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรพิเศษเพื่อ

ประสำนงำนโครงกำรอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด�ำร	ิ(กปร.)		เป็นประธำนกำรประชมุคณะอนกุรรมกำรด้ำนส่งเสรมิ	ขยำยผล	

เผยแพร่และประชำสัมพันธ์	 โครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 ครั้งที่	 1/2565	 

โดยมีผูแ้ทนหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องจ�ำนวน	28	หน่วยงำนและเจ้ำหน้ำทีส่�ำนกังำน	กปร.	เข้ำร่วมกำรประชมุฯ	ณ	ห้องประชุม	

201	 ส�ำนักงำน	 กปร.	 และผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์	 กำรประชุมคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับทรำบถึงค�ำสั่งเรื่อง	 

แต่งต้ังคณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรโครงกำรพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริให้ที่

ประชุมฯ	 ทรำบ	 พร้อมท้ังเผยแพร่และประชำสัมพันธ์	 หำรือแนวทำงกำรด�ำเนินงำนหญ้ำแฝกสนองพระรำชด�ำริใน 

ระยะต่อไป	รวมถึงกำรจัดกำรประชุมหญ้ำแฝกนำนำชำติ	ครั้งที่	7	อีกด้วย

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริม	ขยายผล	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	

					โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	ครั้งที่	1/2565
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