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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นใน
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 2) เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญา
ทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 3) เพื่อจัดเปนศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิ
ปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ กลุมตัวอยางคือ เกษตรกร เจาหนาที่ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริ เจาหนาที่องคกรปกครองทองถิ่น ผูนําชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียน ชาวบาน ในเขตพื้นที่อําเภอภูสิงห
เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ปราชญผูรูภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพร และกลุมแมบานสินคา OTOP โดย
เลือกกลุมผูใหขอมูลหลักดวยวิธีการเจาะจงขอบเขตดานพื้นที่ในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Par) วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 1) ศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองใน
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ 2) การทําปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษาบริบทของพื้นที่ การรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมือง สูตรวิธีการและการใชตามภูมิปญญาทองถิ่น 3) จัดตั้งศูนยการ
เรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เครื่องมือที่ใช
ในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบวิเคราะหเอกสาร แบบสัมภาษณเชิงโครงสราง (structured interview) แบบสอบถาม
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (mean) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) คา (IOC) คาการวิเคราะหองคประกอบ (exploration factor analysis) และ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ที่เกี่ยวของ (Content Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายเนนเนื้อหา
ที่ปรากฏในขอความหรือสาระอยางมีระบบ
ผลการวิจัย พบวา
1. การศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ จากกลุมตัวอยางจํานวน 21 คน พบวา สวน
ใหญรูจักหญาแฝก จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 66.7 และไมรูจักหญาแฝก จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 33.3 โดยทั่วไป
หญาแฝกที่เปนที่รูจักมักเปนพันธุสงขลา 3 รอยเอ็ด กําแพงเพชร 2 สุราษฎร ศรีลังกา นครสวรรค หญาแฝกคลุม แฝกดอน
และแฝกลุมผลจากขอมูลกลุมตัวอยาง จํานวน 21 คน พบวา กอนเขารวมโครงการ ไดมีการรับความรูการถายทอดดาน
ประโยชนที่ไดรับจากการปลูกหญาแฝกพันธุพื้นเมือง เชน ลดการชะลางพังทลายของหนาดิน การทําปุยหมักอาหารสัตว
ทําเปนหัตถกรรมเครื่องจักสานจากหญาแฝกและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นมีการนําไปปฏิบัติมากที่สุดจํานวน
9 คน คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือการไดรับการถายทอดความรูดานการขยายพันธุหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเพื่อใชใน
พื้นที่ของตนเองและชุมชน มีการนํามาปฏิบัติจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 38.1 การไดรับการถายทอดความรูดานการนํา
ตนกลาหญาแฝกพื้นเมืองไปปลูกในแปลงเกษตรของเกษตรกร มีการนําไปปฏิบัตินอยที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ
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19.0 ตามลําดับ หลังการเขารวมโครงการจากการไดรับการถายทอดความรูการขยายพันธุหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเพื่อใชใน
พื้นที่ของตนเองและชุมชน จะมีการถูกนําไปปฏิบัติมากที่สุดจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 100 รองลงมาคือ การไดรับการ
ถายทอดความรูดานประโยชนที่ไดรับจากการปลูกหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเชน ลดการชะลางพังทลายของหนาดิน การทําปุย
หมักอาหารสัตวทําเปนหัตถกรรมเครื่องจักสานจากหญาแฝก และการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นจากกลุมตัวอยาง
จะมีการนําไปปฏิบัติ จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 95.2 และการไดรับการถายทอดความรูหลังเขารวมโครงการจะมีการ
กลุมตัวอยางจะมีการนําไปปฏิบัติ รองลงมาคือ การนําตนกลาหญาแฝกพื้นเมืองไปปลูกในแปลงของเกษตรการจัดตั้งศูนย
การเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการปลูกหญาแฝกในศูนยการเรียนรู จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 90.5 ตามลําดับ
2. การใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมืองตามภูมิปญญาทองถิ่น ในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ พบวา
1) หญาแฝกที่นิยมใชปลูกเพื่อการอนุรักษดินและน้ําและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มี 2 สายพันธุคือ ไดแก หญาแฝกพันธุ
สงขลา 3 และพันธุรอยเอ็ด 2) หญาแฝกใชเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ชาวบานนิยมนํามาใชสําหรับเปนอาหารสัตว
3) หญาแฝกใชเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ชาวบานนิยมนํามาทําพืชหมัก 4) ประโยชนทางผลิตภัณฑหัตถกรรม
เครื่องจักสานจากใบหญาแฝก 5) ใชประโยชนทางยามีฤทธิ์ในการตานเชื้อราในการเปนโรคกลากเกลื้อน
3. การจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อําเภอภูสิงห โดยมีแปลงสาธิตหญาแฝกจํานวน 20 ไร โดยเปนทั้งแปลงสาธิต และเปนศูนยการกระจาย
ขยายพันธุหญาแฝกใหกับเกษตรกรที่มีความตองการนําไปใชประโยชนในเรื่องตางๆ ทางภูมิปญญาทองถิ่น
คําสําคัญ: ศูนยการเรียนรู หญาแฝกพันธุพนื้ เมือง การใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิน่
ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the native vetiver grass in Phu Sing district,
Sisaket province, 2) to study local wisdom utilization in Phu Sing district, Sisaket province, and 3) to
establish the native vetiver grass learning center and local wisdom utilization in Phu Sing district,
Sisaket province. The purposive samples were agriculturists, staffs at Royal Agriculture Development
Center of Phu Sing, staffs at Land Development Department, community leaders, teachers, students,
citizens in the area of Phu Sing district, officers at public health center, local wisdom philosophers of
herbs, and women’s group of OTOP product in Phu Sing district, Sisaket province. This qualitative
research and Quantitative Research participatory research consisted of 3 steps as follows: 1) study
the native vetiver grass in Phu Sing district, Sisaket province, 2) perform participating operation of the
community to study area aspect in order to collect information about the utilization of native vetiver
grass usage according to local wisdom and to study the knowledge conveying from model PTT
agriculturist including women’s group of vetiver grass handicrafts in the Royal project at Khukhan
district, Sisaket province, and 3) establish native vetiver grass learning center and local utilization in
Phu Sing district, Sisaket province. The instruments used in this study were document analysis form,
structured interview form, and questionnaires which were analyzed by frequency, percentage, mean,
standard deviation, IOC, exploration factor analysis, and content analysis in systematic descriptive
statistic.
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The findings revealed that:
1. The overall result of 21 samples found that 14 people (66.7%) knew local vetiver grass while
7 people (33.3%) don’t. Well-known vetiver grass species were Songkhla 3, Roi-et, Kumpaengpetch 2,
Surat, Sri Lanka, Nakhon Sawan, covered vetiver grass, parted vetiver grass, and grouped vetiver grass.
Moreover, the knowledge aspects of 21 samples people before participating in the project were, for
instance, reducing soil erosion, making fertilizer, producing animal food, making vetiver grass handicraft
and local wisdom utilization. These skills were used by 9 people (42.9%) followed by breeding native
vetiver grass which was used by 8 people (38.1%), The planting of native vetiver grass seedlings was
adopted least at 4 people (19.0%) respectively. After participating in this project, number of samples
who used breeding native vetiver grass method was 21 people (100%) followed by reducing soil erosion,
making fertilizer, producing animal food, medicine, making vetiver grass handicraft and local wisdom
utilization amount of 20 people (95.2%). The minor implementation of 2 issues of knowledge gaining
after participating in this project were planting of native vetiver grass seedlings and establishing native
vetiver grass learning center. The establishment of learning center in demonstration plots area was
supported by 19 people (90.5%) respectively.
2. Concerning to the local wisdom utilization of native vetiver grass in Phu Sing district, Sisaket
province, the result revealed that 1) the native vetiver grass used for conserving soil, water and
preserving natural resources were 2 kinds: Songkhla 3 and Roi-et, 2) the native vetiver grass was
selected to use for ruminant animal feeding, 3) the villagers used the native vetiver for ruminant
animal feeding to make fermented plant, 4). the products of vetiver grass handicraft, 5) the medical
advantage was anti-fungal disease.
3. In the aspect of establishing native vetiver grass learning Center and local wisdom utilization
in Phu Sing district, Sisaket province, the learning center was located at Land Development Station in
the area of Phu Sing Agricultural Development Center with 20 rai (32,000 square meters) of demonstration plots of vetiver grass which will be used both as demonstration plots and distribution center for
agriculturists and extended to sustainable development.
Keywords: native vetiver grass, learning center, local wisdom utilization
บทนํา
ประเทศไทย เปนประเทศเกษตรกรรมที่สืบเนื่องติดตอกันมาชานานหลายรอยป ดังมีคํากลาวในศิลาจารึกพอขุน
รามคําแหงมหาราช สมัยสุโขทัยวา “ในน้ํามีปลา ในนามีขาว” แตในปจจุบัน พื้นที่เกษตรกรรมลดลง เพราะภาคธุรกิจได
ขยายตัวจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดแรงกดดัน ขยายพื้นที่เกษตรสูพื้นที่สูง จึงมีการบุกรุกตนไม ทําลายปา ประกอบ
กับการใชที่ดินเพาะปลูกกันมานาน โดยมิไดมีการดูแลบํารุงรักษา จึงเกิดปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินตอเนื่อง
กันมา จนถึงขั้นวิกฤตในพื้นที่ของประเทศทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต และภาคกลาง ถึง 1 ใน 3 หรือ
ประมาณ 107 ลานไร ทําใหพื้นดินเสื่อมโทรมแหงแลง หญาแฝก (Vetiver grass) นับวาเปนพืชที่มีคุณสมบัติชวยในการ
เกษตรกรรมหลายดาน ทั้งดานการอนุรักษดินและน้ํา ดานฟนฟูและปรับปรุงดิน และดานการรักษาสิ่งแวดลอมเนื่องจาก
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หญาแฝกมีระบบรากยาวและสานตัวกันอยางแนนชวยใหมีการอุมน้ําและยึดหนาดินไดดี นอกจากนี้หญาแฝกยังมีคุณสมบัติ
ในการปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี มีอายุหลายป จากประโยชนหลายดานนี่เองจึงมีการสงเสริมใหมีการปลูก
หญาแฝกในหลายพื้นที่ และไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณที่ไดจัดทําโครงการปลูกหญาแฝกเฉลิม
พระเกียรติขึ้น ซึ่งหลังจากที่ปลูกแลวตองมีการตัดใบและลําตนเพื่อใหหญาแฝกมีการแตกกอมากยิ่งขึ้น สวนของใบหญา
แฝกที่ถูกตัดสามารถนํามาใชเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอื้องได โดยตนและใบหญาแฝกตัดที่อายุ 4 สัปดาห มีโปรตีนประมาณ 8% ซึ่งมี
คาใกลเคียงกับหญาอาหารสัตวตัวอื่น เชน หญารูซี่ กินนี เปนตน ซึ่งก็นับวาเปนการใชประโยชนจากทรัพยากรอยางคุมคา
และเปนการสงเสริมใหเกษตรกรมีการเลี้ยงสัตวเพื่อเปนอาชีพเสริม
อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ประสบปญหาภัยธรรมชาติ เนื่องจากพื้นที่อําเภอภูสิงห เปนพื้นราบสูงจากระดับ
น้ําทะเล มีความลาดเอียงเปนลูกคลื่นในฤดูฝนเกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พัดมาจากมหาสมุทรอินเดีย เปนผลทําให
เกิดฝนตกในฤดูฝน ทําใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับทําการเกษตร เนื่องจากเทือกเขาพนมดงรักกั้นจึงทําให
ปริมาณน้ําฝนที่ตกนอยเปนปญหาปริมาณน้ําไมเพียงตอการทําการเกษตร ประสบปญหาภัยน้ําทวม เนื่องจากเปนพื้นที่ราบ
สูงสลับลอนคลื่น หากมีฝนตกชุกจะทําใหเกิดน้ําทวมน้ําไหลหลาก ไหลจากที่สูงลงสูท่ีต่ําอยางรวดเร็ว จึงเกิดน้ําทวมพื้นที่
ทําการเกษตรอยางรวดเร็ว ปญหาของชุมชน ประชากรมีอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก จึงประสบปญหาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพสวนมากคือปญหาการที่ไมสามารถนําน้ํามาใชเพื่อการเกษตรไดและขาดแหลงกักเก็บน้ําในฤดูแลง ปญหาราคาผล
ผลิตทางการเกษตรตกต่ํา ปญหาภัยแลงซ้ําซอนติดตอกันหลายป ปญหาดินขาดความอุดมสมบูรณเนื่องจากดินเสื่อมโทรม
และพื้นที่แหงแลง ไมมีการปลูกหญาแฝกปกคลุมเพื่อปองกันการพังทลายของดินและการนําไปใชประโยชนทางดานอื่นๆ
โดย เฉพาะในพื้นที่อําเภอภูสิงหมีหญาแฝกที่มีหลายพันธุ แตไมมีการนํามาใชประโยชนอยางจริงจัง (ศูนยขอมูล: โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ/โครงการพระราชดําริ, เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดําริ, หลักการทรงงาน, หญาแฝก,
การบริหารจัดการน้ํา ฯลฯ ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่มา: สํานักงานประสานงานโครงการ
พื้นที่ 2 ขอมูล ณ วันที่: 8 พฤษภาคม 2556)
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่น
โดยจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝก เปนแปลงสาธิตและขยายพันธุ เปนการสงเสริมการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา นําไป
สูระบบเกษตรแบบยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตรเรื่องของการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในแงของการรักษาฐานทรัพยากรและมีความสมดุลของระบบนิเวศน และยังเปน
การสงเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
2. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมืองตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
3. เพื่อจัดเปนศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดานพื้นที่
เขตอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
2. ประชากรและกลุมตัวอยาง
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กลุมตัวอยางที่เกี่ยวของในการวิจัย ไดแก เกษตรกร เจาหนาที่ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราช
ดําริ เจาหนาที่องคกรปกครองทองถิ่น ผูนําชุมชน ครู นักเรียน โรงเรียน ชาวบานในเขตพื้นที่อําเภอภูสิงห และสถานีพัฒนา
ที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ ปราชญผูรูภูมิปญญาทองถิ่นดานสมุนไพร และกลุมแมบานสินคา OTOP โดยเลือกกลุมผูใหขอมูล
หลักดวยวิธีการเจาะจง
3. ขอบเขตดานเนื้อหา
3.1 ศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
3.2 การทําปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชน ในการศึกษาบริบทของพื้นที่การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใช
ประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมือง สูตรวิธีการและการใชตามภูมิปญญาทองถิ่น
3.3 พัฒนาเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตโดยจัดตั้งศูนยการเรียนรูใหกับเกษตรกร ชาวบาน ผูนําชุมชน ครู นักเรียน
นักศึกษา โรงเรียน เจาหนาที่องคกรปกครองทองถิ่น เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน และผูที่สนใจใน จังหวัดศรีสะเกษ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เชน ศูนยการเรียนรูนํารองการเผยแพรในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหนวยงานที่นํา
ผลการวิจัยไปใชประโยชน และดานอื่นๆ ดังนี้
1. ไดองคความรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
2. ไดศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในเขตอําเภอภูสิงห จังหวัด
ศรีสะเกษ การเผยแพรในวารสาร หนังสือ อินเทอรเน็ต
3. ไดพื้นที่นํารองในการปลูกหญาแฝก เปนศูนยการเพาะปลูกกระจายขยายพันธุ ในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
เปนประโยชนตอเกษตรกรและผูที่สนใจ
วิธีการดําเนินการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เปนการวิจัยแบบมีสวนรวม (Par) และวิจัยฐานชุมชน
เปนหลักโดยวิจัยมีสวนรวมกับเกษตรกร เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพระราชดําริ สาธารณสุขอําเภอ เกษตรกร
เจาหนาที่ปาไม พระ ผูนําชุมชน ปราชญชาวบานในอําเภอภูสิงห นักศึกษา มหาวิทยาลัย นักวิจัย โรงเรียน ครู นักเรียน
และผูที่สนใจ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนและสืบทอดในวิถีชีวิตตอไป ซึ่งทีมวิจัยไดดําเนินการวิจัยเปนกระบวนการขั้นตอนดังนี้
กลุมเปาหมายและกลุมผูใหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหญาแฝก ศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและ
การใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ และกําหนดกลุมเปาหมายเปนเกษตรกร เจาหนาที่
ปาไม เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ตามโครงการพระราชดําริศูนยพัฒนาการเกษตรอําเภอภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ผูนําชุมชน เจาหนาที่องคกรปกครองทองถิ่น สาธารณสุขอําเภอ องคกรปกครองทองถิ่น ผูนําชุมชน ปราชญชาวบานอําเภอ
ภูสิงห พระ หมอชาวบาน ชาวบาน มหาวิทยาลัย นักวิจัย โรงเรียน ครู นักเรียน และผูที่สนใจเขตอําเภอภูสิงห จังหวัด
ศรีสะเกษ และกลุมผูใหขอมูลหลัก (key informant) ไดแก
1) เกษตรกร จํานวน 21 คน
2) องคกรปกครองทองถิ่น ผูนําชุมชน ปราชญผูรู อําเภอขุขันธ อําเภอภูสิงห พระ ชาวบาน มหาวิทยาลัย นักวิจัย
โรงเรียน ครู นักเรียน และผูที่สนใจ จํานวน 20 คน
3) เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดินศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยเลือกกลุมผูใหขอมูล
หลักดวยวิธีการเจาะจง (Purposive Selection)
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจั ยไดใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) ใชการวิจัยแบบมีสวนรวม ดังนี้
1. ศึกษาขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนขอมูลที่ไดจากเอกสาร ตํารา หนังสืออินเทอรเน็ตและงานวิจัยที่
เกี่ยวของในชุมชน
2. ศึกษาขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดังนี้
2.1 แบบบันทึกและเครื่องบันทึกเสียงในการจัดเวทีสนทนากลุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่องศูนยการเรียนรู
หญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นใน อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
2.2 แบบสัมภาษณ เนนการสัมภาษณแบบเปนทางการ และไมเปนทางการและแบบสอบถาม โดยมีประเด็น
การสัมภาษณ (Interview guide) ในเรื่องหญาแฝกพันธุพื้นเมือง การใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่น และการจัดศูนย
การเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและใน อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
2.3 แบบสนทนากลุม (Focus group discussion) และแบบสนทนาแบบเจาะลึกในบางประเด็น เชน การ
จัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นใน อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
พรอมบอกวิธีการนํามาใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่น เชน สูตรและสรรพคุณการทําอาหารสําหรับสัตว พืชหมัก ยาฆา
แมลง มุงหลังคา น้ําหอมสกัด สูตรและสรรพคุณการทํายาสมุนไพร การรักษาระบบนิเวศ การอนุรักษดิน น้ํา ผลิตภัณฑ
หัตถกรรมเครื่องจักสานจากหญาแฝก ฯลฯ
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยมีกระบวนการขั้นตอนในการสรางเครือ่ งมือดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยทีเ่ กีย่ วของและโครงรางงานวิจัย
2. กําหนดขอบเขตเนื้อหา ที่จะมาสรางแบบสอบถาม แบบสนทนาแบบเจาะลึกและแบบสัมภาษณ
3. ดําเนินการสรางเครื่องมือ
4. ประเมินเครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญ
5. ทดลองใชเครื่องมือ
6. ปรับปรุงเครื่องมือตามเกณฑที่วางไว
7. นําเครื่องมือไปใชกับกลุมเปาหมาย
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยมีการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data Analysis) และเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) โดยผูวิจัยทําการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ทําการตรวจสอบขอมูลดวยเทคนิคสามเสา
ไดแก มิติบุคคล มิติสถานที่ หนังสือเรื่องหญาแฝกที่เปนขอมูลที่ถูกตอง และทําการสรุปผลขอมูลโดยผูวิจัยและผูเชี่ยวชาญ
มีการวิเคราะหขอมูลเปนระยะตามความเหมาะสมดังนี้
ตอนที่ 1 นําตัวอยางหญาแฝกพันธุพื้นเมือง ที่สํารวจพบ มาตรวจสอบชนิดโดยอาศัยเอกสารรูปวิธาน (Key) ตาม
หนังสือ Flora of Thailand หรือเทียบรูปจากหนังสือตางๆ ไดแก หญาแฝกเฉลิมพระเกียรติ (กรมสงเสริมการเกษตรและ
สหกรณ) สมุนไพร (สมสุข 2534) สารานุกรมสมุนไพรรวมหลักเภสัชกรรมไทย (วุฒิ. 2540) พจนานุกรมสมุนไพร (วิทย.
2542) หญาแฝก ปตท. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดําริ
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หลักการทรงงาน, หญาแฝก, การบริหารจัดการน้ํา ฯลฯ ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มา:
สํานักงานประสานงานโครงการพื้นที่ 2 (2556).
ตอนที่ 2 การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ทําการวิเคราะหเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวของ
(Content Analysis) ซึ่งเปนการวิเคราะหขอมูลเชิงบรรยายประกอบตารางเนนเนื้อหาที่ปรากฏในขอความหรือสาระอยาง
มีระบบการวิจัยเชิงปริมาณทําการวิเคราะหคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และคา (IOC)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชสถิติ Frequency และ Multiple
response ค า ความถี่ (frequency) ค า ร อ ยละ (percentage) ค า มั ช ฌิ ม เลขคณิ ต (mean) ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(standard deviation) คา (IOC) การวิเคราะหเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวของ (Content Analysis)
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
จากผลการศึกษาพบวา กลุมเกษตรกรตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย สวนเพศหญิงมีจํานวนนอยสวนใหญอายุ 45 ป
ขึ้นไป ประกอบอาชีพเกษตรกร รองลงมาคือไมประกอบอาชีพและมีอาชีพเปนแมบานนอยที่สุด โดยสวนใหญมีรายไดนอย
กวา 10,000 บาท พบวาระดับการศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองของกลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับปานกลางที่มีความรู
ดานหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและสนใจที่จะเปนปราชญชาวบาน สวนระดับความคิดเห็นตอการใชประโยชนตามภูมิปญญา
ทองถิ่นและศูนยการเรียนรูของกลุมตัวอยาง 21 คน มีระดับความคิดเห็นตอโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุ
พื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ จะมีประโยชนอยูในระดับมากที่สุด
รองลงมา คือ ระดับความคิดเห็นดานหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเหมาะสมและมีประโยชนตอการนําไปใชตามภูมิปญญาทองถิ่น
ในการอนุรักษดินน้ําการเปนอาหารสัตว ใชทางยารักษาโรคเปนปุยหมัก ใชมุงหลังคา เครื่องประดับตกแตงบาน เชน โคมไฟ
ฉากกั้นหอง ผลจากการศึกษาพันธุหญาแฝกที่เกษตรกรรูจักจากจํานวนกลุมตัวอยาง 21 คน พบวา เกษตรกรจํานวน 14 คน
รูจักหญาแฝกทุกสายพันธุ และเกษตรกรจํานวน 7 คน ไมรูจักหญาแฝกสําหรับพันธุหญาแฝกที่เกษตรกรรูจักคือหญาแฝก
พันธุสงขลา 3 รอยเอ็ด กําแพงเพชร 2 สุราษฎร ศรีลังกา นครสวรรค
ความตองการของเกษตรในการจัดอบรมความรูเรื่องหญาแฝกสวนใหญตองการใหมีการฝกอบรมใหความรูเรื่อง
หญาแฝกมากที่สุด เพื่อนําไปปฏิบัติและตองการใหมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองในพื้นที่ศูนยเกษตร
ภูสิงห อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ มากที่สุด จากขอมูลกลุมตัวอยางจํานวน 21 คน พบวา กอนเขารวมโครงการไดมี
การรับความรูการถายทอดดานประโยชนที่ไดรับจากการปลูกหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเชน ลดการชะลางพังทลายของหนาดิน
การทําปุยหมักอาหารสัตวทําเปนหัตถกรรมจากหญาแฝกเกษตรกรไดมีการนําไปปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาคือ ไดรับการ
ถายทอดความรูดานการขยายพันธุหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเพื่อใชในพื้นที่ของตนเอง ในชุมชน สวนการไดรับการถายทอด
ความรูดานการนําตนกลาหญาแฝกพื้นเมืองไปปลูกในแปลงเกษตรของเกษตรกรมีการนําไปปฏิบัตินอยที่สุดและหลังจาก
การเขารวมโครงการการไดรับการถายทอดความรูการขยายพันธุหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเพื่อใชในพื้นที่ของตนเอง และใน
ชุมชนเกษตรกรจะมีการนําไปปฏิบัติมากที่สุดเปนจํานวน 20 คน
2. ผลการศึกษาการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมืองตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
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จากการศึกษาของเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน เจาหนาที่ศูนยเกษตรอําเภอภูสิงห เกษตรกรอําเภอภูสิงห จํานวน 21 คน
ที่เปนกลุมเปาหมาย ปราชญผูรู โดยทําการสํารวจในฤดูแลง และฤดูฝน พบพืชหญาแฝกจํานวน 10 สายพันธุ เมื่อวันที่ 23
มกราคม 2560 มีดังนี้
2.1 หญาแฝกที่นํามาใชประโยชนเพื่อการอนุรักษดินและน้ําและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พันธุหญาแฝกที่
สงเสริมการใชประโยชนทางการอนุรักษดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกหญาแฝกที่มีลักษณะเดนทางการอนุรักษ
ดินและน้ํา จํานวน 10 สายพันธุ และนํามาปลูกในพื้นที่ศูนยเกษตรภูสิงหและไดแจกจายเกษตรกรไปปลูกที่ไรนาในอําเภอ
ภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่หวยติ๊กชู หวยศาลา หวยสําราญ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะมีประโยชนโดยเฉพาะ
ฤดูฝนน้ําในหวยตางๆ จะมีปริมาณมากซึ่งจะเออลนและไหลไปยังอําเภอเมืองศรีสะเกษ ทําใหเกิดน้ําทวมได หญาแฝกจะ
ชวยซึมซับน้ําไดและกั้นคันดินไดเปนอยางดี เพราะมีคุณสมบัติในการดูดซึมน้ําและมีรากยาว
จากการสํารวจศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัด
ศรีสะเกษ ดวยการศึกษาจากเจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ตัวแทนเกษตรกรจํานวน 21 คน ปราชญผูรูอําเภอขุขันธ และ
อําเภอภูสิงห โดยทําการสํารวจในฤดูแลง และฤดูฝน พบพืชหญาแฝกจํานวน 2 สายพันธุที่นิยมปลูกในจังหวัดศรีสะเกษ
คือ ประเภทหญาแฝกลุม ไดแก พันธุสงขลา 3 มีลักษณะกอปรก ทรงพุมกาง ใบมีสีเขียว ทองใบมีสีขาวละเอียด ใบคอนขาง
ใหญ เปนมันและออ น ดอกสีมวงแดง ประเภทหญาแฝกดอน ไดแก พันธุรอยเอ็ด เจริญเติบโตในสภาพพื้นที่ดินทราย
มีลักษณะกอตั้ง มีการแตกหนอแนน มีขนาดเล็กใบมีสีเขียว หยาบกราน มีสันกลางใบชัดเจน ดอกสีน้ําตาล
2.2 การใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมือง ผลการศึกษาพบวาหญาแฝกเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง
ที่ชาวบานนิยมนํามาใชสําหรับเปนอาหารสัตว ในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
จากการศึกษาการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมือง ผลการศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็น
วาลักษณะหญาแฝกเหมาะเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ชาวบานนิยมนํามาใชสําหรับเปนอาหารสัตว แตขอเสียคือ
มีใบแหลมคม
2.3 การใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมือง ผลการศึกษาพบวาหญาแฝกเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้อง
ที่ชาวบานนิยมนํามาทําพืชหมัก
เกษตรกรสวนใหญรูจักการทําพืชหมัก (Silage) เปนรูปแบบหนึ่งของการถนอมพืชอาหารสัตวไวใชในยามขาด
แคลน โดยหลักการของพืชหมักคือนําพืชอาหารสัตวที่มีความชื้นมาเก็บรักษาไวในสภาพที่ไมมีอากาศเพื่อใหเกิดกรดจาก
กระบวนการหมักโดยจุลินทรียในธรรมชาติโดยคุณคาทางอาหารสัตวมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุดสําหรับไวใชเปนอาหาร
สัตวในชวงขาดแคลนพืชสดนอกจากนี้การทําพืชหมักโดยการเพิ่มสารเสริมชวยในการหมักเพื่อใหการทํางานของจุลินทรีย
ที่เกี่ยวของกับกระบวนการหมักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจุลินทรียที่ยอยเยื่อใยของพืช ทําใหการยอยไดเพิ่มขึ้นจึง
นับวาเปนการปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบใหดีขึ้น
2.4 การนํามาใชประโยชนทางผลิตภัณฑหัตถกรรมเครื่องจักสานจากใบหญาแฝก
จากผลการวิจัยพบวา ดานประโยชนทางผลิตภัณฑหัตถกรรมจากใบหญาแฝก เกษตรกร กลุมแมบานในอําเภอ
ภูสิงห และอําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีการนําหญาแฝกมาสานเปนขาวของเครื่องใชและมีความงามเหมาะสมตอการ
ใชงาน เชน กระเปา จานรองแกว หมวก ใชมุงหลังคาเครื่องประดับตกแตงบาน เชน โคมไฟ ฉากกั้นหอง เปนตน
2.5 การศึกษาหญาแฝกจากปราชญชาวบานและเกษตรกรในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ โดยทําการสํารวจ
ในฤดูแลง และฤดูฝน พบพืชหญาแฝกพันธุพื้นเมืองมีการใชประโยชนทางยาตามภูมิปญญาทองถิ่นคือหญาแฝกดอนและ
หญาแฝกลุม (Vetiverazizanoides, Nash) มีฤทธิ์ในการตานเชื้อราในการเปนโรคกลากเกลื้อน
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3. ผลการจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นใน อําเภอ
ภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
ผลจากการสนทนากลุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 มีจํานวนเกษตรกรที่เปนแกนนําเรื่องหญาแฝกพันธุพื้นเมือง
จํานวน 21 คน เจาหนาที่สถานีพัฒนาที่ดิน ศูนยเกษตรภูสิงห จํานวน 2 ทาน ไดใหความเห็นวา ศูนยการเรียนรูหญาแฝก
พันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ มีมติในที่ประชุมใหมีการจัดตั้ง
ศูนยขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในศูนยเกษตรตามโครงการพระราชดําริอําเภอภูสิงห โดยมีแปลงสาธิตหญาแฝกจํานวน 20 ไร
ที่เปนทั้งแปลงสาธิต และเปนศูนยการกระจายขยายพันธุหญาแฝกใหกับเกษตรกรที่มีความตองการนําไปใชประโยชนในเรื่อง
ตางๆ ทางภูมิปญญาทองถิ่น และในการถายทอดบทเรียนเกษตรกรไดนําเสนอความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูห ญา
แฝกพันธุพื้นเมืองใหกับผูที่สนใจ เกษตรกร นักทองเที่ยว นักเรียน เปนแหลงเรียนรู เปนแปลงสาธิต เปนแหลงขยายพันธุ
และเปนแหลงศึกษาดูงาน
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
ดานการไดรับความรูประโยชนที่ไดรับจากการปลูกหญาแฝกพันธุพื้นเมืองเชนลดการชะลางพังทลายของหนาดิน การทําปุย
หมักอาหารสัตว ทําเปนหัตถกรรมจากหญาแฝกและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่น กลุมตัวอยางจะนําไปปฏิบัติ
มากทีส่ ุด สวนดานการนําตนกลาหญาแฝกพื้นเมืองไปปลูกในแปลงเกษตร ซึ่งเกษตรกรมีความตองการมากที่สุดที่จะใหมี
การจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการปลูกหญาแฝกในศูนยการเรียนรูและเปนแปลงสาธิตสอดคลองกับ
งาน วิจัยของ เรวดี ลิขิตวงศ (2543) ไดศึกษาการรับรูประโยชนของหญาแฝกของเกษตรกรชาวเขาโครงการพัฒนาดอยตุง
กรณีศึกษา: ตําบลแมฟาหลวง อําเภอแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรชาวเขามีความรูเกี่ยวกับ
หญาแฝกในระดับปานกลาง มีการรับรูอยูในระดับปานกลางหรือทิศทางบวก การรับรูประโยชนของหญาแฝกของเกษตรกร
ชาวเขาดานสิ่งแวดลอมในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน มีการรับรูแตกตางกันตามอายุ เผาพันธุ ระดับการศึกษา
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลาที่ตั้งถิ่นฐาน จํานวนพื้นที่ที่ปลูกหญาแฝก การอนุรักษดินและน้ํา การรับรูแตกตางกัน
ตามอายุและรายไดของครอบครัว จํานวนพื้นที่ที่ปลูกหญาแฝก ระยะเวลาในการปลูกหญาแฝกระยะเวลาที่ตั้งถิ่นฐาน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปลของการรับรูประโยชนของหญาแฝก ของเกษตรกรชาวเขาดานเศรษฐกิจที่
เกี่ย วกั บผลิตภัณฑพบว า มี ความแตกตางกันอยางมีนัย สําคัญทางสถิติ 0.05 คือเผ าพันธุ จํานวนสมาชิก ในครอบครัว
ระยะเวลาที่ตั้งถิ่นฐาน จํานวนพื้นที่ที่ปลูกหญาแฝก
2. ผลจากการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมืองตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ พบวา
2.1 หญาแฝกที่นํามาใชประโยชนเพื่อการอนุรักษดินและน้ําและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พันธุ หญาแฝกที่
สงเสริมการใชประโยชนทางการอนุรักษดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดินไดคัดเลือกหญาแฝกที่มีลักษณะเดนทางการอนุรักษดิน
และน้ําจํานวน 10 สายพันธุ และนํามาปลูกในพื้นที่ศูนยเกษตรภูสิงหและไดแจกจายเกษตรกรไปปลูกที่ไรนาในอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ในพื้นที่หวยติ๊กชู หวยศาลา หวยสําราญ อําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อปองกันน้ําทวมในฤดูฝน
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิพนธ (2527) กลาววาหลักการอนุรักษดินและน้ําซึ่งมีผลโดยตรงตอการควบคุมการชะลาง
พังทลายของดินนั้นมีหลักการใหญๆ 3 หลักการดังนี้
1. ลดพลังกัดเซาะของตัวการชะลางพังทลาย วิธีการที่ดีที่สุดก็คือจะตองมีสิ่งปกคลุมดิน โดยวิธีที่ใชสวนใหญ
เปนวิธีทางพืช
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2. ลดสมรรถนะการเคลื่อนยายดินตะกอน โดยการควบคุมมิใหเกิดกระบวนการน้ําไหลบาหนาดิน ลดอัตรา
ความเร็วความลาดเทของพื้นที่ หาสิ่งกีดขวางทางเดินของน้ําโดยวิธีกล เชน สิ่งกอสรางหรือโดยการปลูกพืชใหขึ้นหนาแนน
เปนแนวกําแพงชวยตานความเร็วและเบนทิศทางการไหลของน้ํา
3. เสริมสรางหรือบูรณะความอุดมสมบูรณและสมรรถนะทางอุทกวิทยาของดิน เปนการเสริมสรางใหดินมี
อินทรียวัตถุหนาดินดี โดยวิธีปรับปรุงบํารุงดิน คือ มีการใสปุยอาจจะเปนปุยคอก ปุยวิทยาศาสตร ปุยหมักหรืออาจจะใช
พืชตระกูลถั่วชวยก็ไดและไถพรวนใหถูกวิธี มีมาตรการในการควบคุมการชะลางพังทลายของดิน
และสอดคลองกับงานวิจัยของบรรณรัตน เกงกสิกิจ (2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชหญาแฝกในการ
อนุรักษดินและน้ําของเกษตรกรชาวไทยภูเขาในพื้นที่อําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน ผลการวิจัยพบวาความสําเร็จ
การปลูกหญาแฝกของเกษตรกรชาวไทยภูเขา พิจารณาจากระยะเวลาที่ปลูก และพื้นที่ที่เหลือสวนใหญไมประสบผลสําเร็จ
เกษตรกรชาวไทยภูเขาสวนใหญมีระดับความรูเกี่ยวกับการปลูกหญาแฝกอยูในระดับสูง สําหรับการตัดสินใจปลูกหญาแฝก
สวนใหญเจาหนาที่ เปนผูแนะนํา เหตุผลในการปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา เกษตรกรสวนใหญเคยไดรับการ
ฝกอบรมพันธุหญาแฝกไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ เกษตรกรสวนใหญไมมีการปลูกซอมและไมปฏิบัติการตัด
แตงใบ
2.2 หญาแฝกเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ชาวบานนิยมนํามาใชสําหรับเปนอาหารสัตว ในอําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ
จากการศึกษาการใชประโยชนจากหญาแฝกพันธุพื้นเมืองผลการศึกษาพบวาเกษตรกรสวนใหญมีความคิดเห็น
วา ลักษณะหญาแฝกเหมาะเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ชาวบานนิยมนํามาใชสําหรับเปนอาหารสัตว แตมีขอเสีย
คือใบหญาแฝกมีความคม สอดคลองกับ จินดา และคณะ (2538) กลาวไววา (1) ปริมาณการกินหญาแฝกของสัตวจากการ
ทดลองความชอบกินหญาแฝกของโคนม พบวาโคนมไมชอบกินหญาแฝกทั้ง 10 สายพันธุ แตมีแนวโนมวา สัตวจะชอบกิน
หญาแฝกลุมมากกวาหญาแฝกดอน ซึ่งสัตวกินหญาแฝกลุมไดเฉลี่ย 1.61 กิโลกรัมตอตัว และกินหญาแฝกดอนไดเฉลี่ย 1.44
กิโลกรัมตอตัว ทั้งนี้เนื่องจากหญาแฝกดอนมีใบที่คมและสากมากกวาหญาแฝกลุม ซึ่งจัดวามีความชอบกินอยูในเกณฑต่ํา
เมื่อเปรียบเทียบกับพืชอาหารสัตวคุณภาพดี (2) โปรตีนและผลผลิตโปรตีน ปริมาณโปรตีนในหญาแฝก จํานวน 10 สาย
พันธุ เนื่องจากหญาแฝกลุมมีการเจริญเติบโตชากวาหญาแฝกดอนเมื่อปลูกบริเวณที่มีความชื้นต่ําซึ่งหญาแฝกลุมมีความสูง
เฉลี่ย 84 เซนติเมตร สวนหญาแฝกดอนมีความสูงเฉลี่ย 92 เซนติเมตร ดังนั้น หญาแฝกลุมสวนที่ตัดวัดผลผลิตจะมีสวนยอด
มากกวาหญาแฝกดอน จึงมีโปรตีนอยูสูงกวา ซึ่งทั้งหญาแฝกดอนและหญาแฝกลุมมีโปรตีนเฉลี่ย 7.1-7.8 เปอรเซ็นต เทียบ
ไดกับพืชอาหารสัตวคุณภาพดี ตามเกณฑมาตรฐานอาหารสัตวของกองอาหารสัตว (จินดา และคณะ, 2538)
มีรายงานการใชหญาแฝกเปนอาหารสัตวทั้งในรูปสดรูปแหง รวมทั้งลูกหมาก จากการศึกษาของ Hon et al.
(2005) ไดทําการศึกษา หาการยอยไดของหญาแฝกสดในแพะ ซึ่งหญาแฝกที่นํามาใชมีโปรตีน เถา NDF และ ADF เทากับ
11.3, 9.0, 71.1 และ 33.0 % ตามลําดับ และเมื่อนําหญาแฝกดังกลาวมาประเมินการยอย พบวา แพะสามารถกินหญา
แฝกสดคิดเปนน้ําหนักสดได 1.03 กิโลกรัมตอวัน คิดเปนวัตถุแหงได 275 กรัมตอวัน หรือคิดเปน 2.08 เปอรเซ็นตของ
น้ําหนักตัว และเมื่อทําการประเมินการยอยไดแบบปรากฏ (Apparent digestibility) พบวา มีเปอรเซ็นตการยอยไดของ
วัตถุแหงเทากับ 77.68
2.3 หญาแฝกเปนอาหารสําหรับสัตวเคี้ยวเอื้องที่ชาวบานนิยมนํามาทําพืชหมักในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
เกษตรกรสวนใหญรูจักการทําพืชหมัก (Silage) เปนรูปแบบหนึ่งของการถนอมพืชอาหารสัตวไวใชในยามขาดแคลนโดย
หลักการของพืชหมักคือนําพืชอาหารสัตวที่มีความชื้นมาเก็บรักษาไวในสภาพที่ไมมีอากาศเพื่อใหเกิดกรดจากกระบวนการ
หมักโดยจุลินทรียในธรรมชาติโดยคุณคาทางอาหารสัตวมีการเปลี่ยน แปลงนอยที่สุดสําหรับไวใชเปนอาหารสัตวในชวงขาด
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แคลนพืชสด นอกจากนี้การทําพืชหมักโดยการเพิ่มสารเสริมชวยในการหมักเพื่อใหการทํางานของจุลินทรียที่เกี่ยวของกับ
กระบวนการหมักมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยเฉพาะจุลินทรียที่ยอยเยื่อใยของพืชทําใหการยอยไดเพิ่มขึ้น จึงนับวาเปนการ
ปรับปรุงคุณภาพอาหารหยาบใหดีขึ้น ขอดีของหญาหมักไดแกสามารถทําไดทุกฤดูกาลสามารถใชทุกสวนของตนพืชใหเปน
ประโยชน สวนของลําตนที่แข็งเมื่อหมักแลวจะออนนุมใชพื้นที่ในการเก็บรักษานอย หญาหมักมีลักษณะอวบน้ํา สัตวชอบ
กินการสูญเสียโดยการรวงหลนของใบพืชจากการทําหญาหมักมีนอยจึงสามารถรักษาธาตุอาหารตางๆ ไวไดสูงกวาหญาแหง
ลดอันตรายจากอัคคีภัยในการเก็บเมื่อเทียบกับหญาแหงสามารถรักษาไดนานเปนปๆโดยคุณคาทางอาหารไมลดลง ถาหาก
มีการปฏิบัติอยางดี ขอเสียของหญาหมักไดแกตองมีความรูความชํานาญในการทําหญาหมัก เปลืองแรงงานและลงทุน
มากกวาการทําหญาแหงขาดวิตามินดี เปนรา เสียหายงายเมื่อเปดหลุมแลวและเนื่องจากหญาหมักมีฤทธิ์เปนกรดจึงทําลาย
ภาชนะที่ เ ปน โลหะได สอดคล อ งกั บ งานวิ จั ยของ เพ็ ญศรี ศรประสิ ท ธิ์ และคณะ (2545) รายงานว า หญ า แฝกหมั ก
กากน้ําตาล 10% มีคา pH เทากับ 5.18 มีปริมาณกรดแลคติก 1.21% และเมื่อทําการประเมินคุณภาพจากกรดไขมัน
ระเหยได (Volatile fatty acid) แลว หญาแฝกหมักกากน้ําตาล 10% เปนพืชหมักที่อยูในเกณฑพอใช และเมื่อวิเคราะห
สวนประกอบทางเคมีพบวามีคาโปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถา NFE NDF และ ADF เทากับ 7.12, 1.31, 31.78, 9.76, 50.03,
67.62, และ 37.34% ตามลําดับ
2.4 การนําหญาแฝกมาใชประโยชนทางผลิตภัณฑหัตถกรรมเครื่องจักสานในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
จากผลการวิจัยพบวา ดานประโยชนทางผลิตภัณฑหัตถกรรมจากใบหญาแฝก เกษตรกร กลุมแมบานในอําเภอภูสิงห และ
อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีการนําหญาแฝกมาสานเปนขาวของเครื่องใชและมีความงามเหมาะสมตอการใชงาน เชน
กระเปา จานรองแกว หมวก ใชมุงหลังคา เครื่องประดับตกแตงบาน เชน โคมไฟ ฉากกั้นหอง เพี่อประโยชนในการใชสอย
ตางๆ เกษตรใหความเห็นวา มีการนําสงขายรานของฝากที่กรุงเทพมหานคร เปนสินคามีราคาแพง ซึ่งราคาเปนอุปสรรค
อันหนึ่งที่ทําใหสินคาหัตถกรรมจากหญาแฝกขายไดชา เกษตรกรมีความคิดเห็นวาควรมีการปรับราคาใหต่ําลงเพื่อกระตุน
ปริมาณยอดจําหนายใหไดมากขึ้น เพราะผลิตภัณฑหัตถกรรมจากใบหญาแฝกหนาที่ใชสอยมีความปลอดภัยมีความแข็งแรง
ทันสมัย มีความสวยงามจากการสาน ถาเกษตรกรสามารถเปนผูประกอบการจะสามารถยกระดับผลิตภัณฑหัตถกรรมจาก
ใบหญาแฝกไปสูตลาดโลกได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของวนิดา กําพลรัตน (2543) ที่ไดศึกษาการผลิตกระดาษเชิงหัตถกรรม
จากใบหญาแฝกผลการศึกษาพบวา 1) การยอมรับดอกกุหลาบ ประดิษฐที่ผลิตจากกระดาษเยื่อใบหญาแฝกผสมเยื่อปอสา
โดยผูชํานาญการ พบวา ดอกกุหลาบประดิษฐที่ผลิตจากกระดาษเยื่อปอสา ไดรับการยอมรับในระดับมากที่สุด ในดาน
ความสดของสี สําหรับในดานความกลมกลืนของสี ความพลิ้วของกลีบดอก การทรงตัวของกลีบดอก ผิวสัมผัสของกลีบดอก
การทรงตัวของดอก ความเหมือนธรรมชาติของดอก การยอมรับ ไดรับการยอมรับในระดับมาก เชนเดียวกันกับการใชเยื่อ
ใบหญาแฝกผสมเยื่อปอสา ในอัตราสวน 30:70 แตมีความแตกตางกันกับการใชกระดาษเยื่อปอสาลวน อยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) การยอมรับคุณภาพดอกกุหลาบประดิษฐที่ผลิตจากกระดาษหัตถกรรมแยกใบหญาแฝกผสมเหยื่อ
ปอสา โดยผูบริโภค พบวาดอกกุหลาบประดิษฐที่ผลิต จากกระดาษเยื่อปอสา ลวนไดรับการยอมรับในระดับมากทุกดาน
สวนกระดาษเยื่อใบหญาแฝกผสมเยื่อปอสา ในอัตราสวน 30:70 ไดรับการยอมรับ ในระดับมาก 4 ดาน ไดแก ดานความ
กลมกลืนของสี การทรงตัวของดอก ความเหมือนธรรมชาติของดอกและการยอมรับ สวนในดานของความสดของสี ความ
พลิ้วของกลีบดอก การทรงตัวของกลีบดอก ผิวสัมผัสของกลีบดอกไดรับการยอมรับในระดับปานกลางแตคุณภาพของดอก
กุหลาบประดิษฐที่ผลิตจากกระดาษหัตถกรรมและใบหญาแฝกผสมเหยื่อปอสาในอัตราสวน 30:70 มีความแตกตางกันกับ
ดอกกุหลาบประดิษฐที่ผลิตจากเหยื่อปอสาลวนอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2.5 หญาแฝกพันธุพ้ืนเมืองมีการใชประโยชนทางยาตามภูมิปญญาทองถิ่น ผลจากการศึกษาการใชประโยชนจาก
หญาแฝกดอนและหญาแฝกลุม (Vetiveria Zizanioides, Nash) มีฤทธิ์ในการตานเชื้อราในการเปนโรคกลากเกลื้อน เกสร
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นันทจิต และคณะ (2541) (สมพร ทูติยานันต และคณะ, 2541) และสอดคลองกับงานวิจัยของ ราเชนทร ถิรพร (2538)
ไดศึกษาเรื่องการใชประโยชนจากหญาแฝกเพื่อการพัฒนาอาชีพและพิทักษสิ่งแวดลอม ผลการวิจัยพบวาหญาแฝกสามารถ
ใชประโยชนในการอนุรักษดินและน้ําและปองกันการกัด เจาะ พังทลายหนาดินในที่ลาดเทในปจจุบันมีการใชประโยชน
หญาแฝกจึงยังไมเปนที่นิยมและแพรหลายมากนัก เนื่องจากเกษตรกรยังไมทราบถึงประโยชนที่แทจริง ดังนั้นหญาแฝก
สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อการพัฒนาอาชีพและพิทักษสิ่งแวดลอมไดดี ในดานศิลปหัตถกรรมไดใชใบและรากหญาแฝก
ไดหลายชนิดนํามาเปนวัสดุมุงหลังคาหรือยุงฉาง ในดานการใชประโยชนเพื่อเปนเครื่องหอมและเครื่องยาสมุนไพรหญาแฝก
สามารถใชเปนยาสมุนไพรพื้นบานรักษาโรคไดหลายชนิดและใชทําน้ําหอมได สวนในดานการพิทักษสิ่งแวดลอมพบวา สาร
สกัดจากรากหญาแฝกมีแนวโนมวาจะนํามาใชทดแทนสารเคมีในการปองกันการกําจัดแมลงและรากหญาแฝกทีป่ ลูกปองกัน
ไมใหเกิดมลภาวะในแหลงน้ําอันเนื่องมาจากในกรดและโลหะหนักบางชนิด
3. ผลการจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอ
ภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
ผลจากการจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นใน อําเภอภูสิงห
จังหวัดศรีสะเกษ ไดมีการจัดตั้งศูนยขึ้นที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในศูนยพัฒนาเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
ภูสิงห โดยมีแปลงสาธิตหญาแฝกจํานวน 20 ไร ที่เปนทั้งแปลงสาธิต และเปนศูนยการกระจาย ขยายพันธุหญาแฝกใหกับ
เกษตรกรที่มีความตองการนําไปใชประโยชนในเรื่องตางๆ ทางภูมิปญญาทองถิ่น และในการถายทอดบทเรียนเกษตรกรได
นําเสนอความคิดเห็นในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพ้ืนเมืองใหกับผูที่สนใจ เกษตรกร นักทองเที่ยว นักเรียน
เปนแหลงเรียนรู เปนแปลงสาธิต เปนแหลงขยายพันธุ แหลงศึกษาดูงานเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคลองกับเนาวรัตน
ลิขิตวันเศรษฐ (2545:26) กลาววาแหลงเรียนรูคือถิ่นที่อยูบริเวณบอเกิดแหงที่หรือศูนยความรูที่ใหเขาไปศึกษาหาความรู
ความเขาใจและความชํานาญซึ่งแหลงเรียนรู จึงอาจเปนไปไดทั้งสิ่งที่เปนธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษยสรางขึ้นเปนไดท้ังบุคคล
สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต และสอดคลองกับงานวิจัยของ วินัย บุญกล่ํา (2548: 9-10) ทางการวิจัยเรื่องรูปแบบแหลงเรียนรู
ของโรงเรียนบานหวยคนทา แหลงเรียนรูเปนศูนยรวมความรูที่ใหเขาไปศึกษาหาความรูความเขาใจและความชํานาญแหลง
เรียนรู อาจเปนไดทั้งสิ่งที่เปนธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น แหลงเรียนรูจะอยูในหองในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน
นอกจากแหลงเรียนรูในหองเรียนแลวภายในโรงเรียนจะมีแหลงเรียนรูมากมายเชนบริเวณโรงเรียนที่ถูกจัดไวเรียบรอยมี
ตนไมมีอาคารตางๆ มีหองสมุด หองพิพิธภัณฑ สวนสมุนไพร สวนวิทยาศาสตรและอีกมากมายลวนแลวแตเปนแหลงเรียนรู
ทั้งสิ้น สวนแหลงเรียนรูนอกโรงเรียนหรือรอบโรงเรียนภายในชุมชนและหางไกลออกไปซึ่งมีแหลงเรียนรูมากสามารถให
นักเรียนไปศึกษาคนควาไดในสาขาวิชาทั้งดานวิชาการศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอาชีพและภูมิปญญาทองถิ่น
โรงเรียนดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดแหลงเรียนรูใหกับนักเรียน เพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนให
โรงเรียนจัดแหลงเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่เพื่อเด็กสามารถศึกษาหาความรูจากแหลงนั้นการจัดแหลงเรียนรู
ในโรงเรียนผูบริหารคณะครู-อาจารยรวมทั้งผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาจะตองรูและเขาใจเกี่ยวกับลักษณะของแหลง
เรียนรูวาควรจัดในลักษณะใดไดบาง
จากการจัดเวทีประชาคมพบวาเกษตรกรตองการใหศูนยการเรียนรูควรมีแปลงสาธิตหญาแฝกใหมีการจัดหาพันธุ
หญาแฝก มีการเพาะพันธุ และขยายพันธุหญาแฝก มีการจัดตั้งกลุมเครือขายหญาแฝก มีวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับหญา
แฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่น มีแกนนําประจําหมูบานมีหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขารวม
บูรณาการมีคณะกรรมการบริหารจัดการทั้งเจาหนาที่รัฐและเกษตรกรมีการประชาสัมพันธจัดทําสื่อเผยแพรความรูและ
เชิญชวนมาเยี่ยมชมศูนย มีศูนยพี่เลี้ยงมาดูแลและอํานวยความสะดวกในเรื่องความรูและการบริการแกผูที่ตองการมีการ
ประเมินผลและติดตาม มีการอบรมถายทอดความรูใหกับรุนตอๆ ไป รัฐควรมีการสนับสนุนเรื่องงบประมาณใหมีผูเชี่ยวชาญ
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เกี่ยวกับหญาแฝกมีการประกวดกลุมเกษตรกรที่ปลูกและนําหญาแฝกไปใชประโยชนทางภูมิปญญาทองถิ่นมีการสงเสริม
เกษตรกรทุกหมูบานใหมีการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ของตนเองและที่สําคัญควรปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษ
ดิน-น้ํา เพื่อใหมนุษยคงอยูคูดิน น้ํา ปา และใหชาวบานไดใชประโยชนจากหญาแฝกใหมากที่สุด จาก โครงการศูนยพัฒนา
การเกษตรภูสิงหอันเนื่องมาจากพระราชดําริเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
ไดมีพระราชเสาวนีย สรุปความวา “ที่นี้มีปญหาเรื่องดินเปนดาน จึงขอใหผูเชี่ยวชาญทางดานดินพิจารณาชวยเหลือราษฎร”
และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 ไดเสด็จฯ ไปทอดพระเนตร การดําเนินงานโครงการศูนยพัฒนาการเกษตร
ภูสิงห และมีพระราชกระแสใหสวนราชการที่เกี่ยวของพิจารณาจัดหาแหลงน้ําเพิ่มเติมใหกับราษฎรที่อาศัยอยูในหมูบาน
บริเวณพื้นที่รอบศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ ใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตรและอุปโภค-บริโภคอยางเพียงพอ
รวมทั้งใหพิจารณาชวยเหลือและสงเสริมอาชีพใหกับราษฎรเพื่อใหมีรายไดเสริมและมีความเปนอยูที่ดี วันที่ 26 ธันวาคม
2548 (ศูนยขอมูล: โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ/โครงการพระราชดําริ, เศรษฐกิจพอเพียง, แนวพระราชดําริ,
หลักการทรงงาน, หญาแฝก, การบริหารจัดการน้ํา ฯลฯ ศูนยพัฒนาการเกษตรภูสิงห อันเนื่องมาจากพระราชดําริที่มา:
สํานักงานประสานงานโครงการพื้นที่ 2 ขอมูล ณ วันที่: 8 พฤษภาคม 2556)
ศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญาทองถิ่นในอําเภอภูสิงห จังหวัดศรีสะเกษ
จํานวน 20 ไร จะเปนแหลงเรียนรู เปนแปลงสาธิต ขยายพันธุ กระจายไปสูเกษตรกรโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช
1. การใชประโยชนจากหญาแฝกควรพิจารณาสิ่งที่เปนความตองการมีความนิยมของกลุมเกษตรกร ผูที่สนใจและ
ยกระดับคุณภาพของหญาแฝกไปสูตลาดการคาโลก
2. ควรมีการสนับสนุนใหเกษตรกรนําหญาแฝกไปปลูกในที่นาของตนเองในรูปแบบตางๆ ทุกครัวเรือน
3. ผลการวิเคราะหในภาพรวมไดเปนแนวทางใหผูประกอบการนําความคิดเห็นไปผลิตเปนผลิตภัณฑจากหญาแฝก
รูปแบบตางๆ หรือสนับสนุนใหเกษตรกรเปนผูประกอบการยุคประเทศไทย 4.0
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยพันธุหญาแฝกพันธุพื้นเมืองในพื้นที่ตางๆ ใหมากขึ้น
2. ควรมีการศึกษาวิจัยขยายพื้นที่ศึกษาศูนยการเรียนรูหญาแฝกพันธุพื้นเมืองและการใชประโยชนตามภูมิปญญา
ทองถิ่นในอําเภออื่นๆ
3. ควรมีการวิจัยการนําหญาแฝกไปใชประโยชนในดานตางๆ เพิ่มเติม
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