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บทนำ 
พระบาทสมเด็จพระเจ.าอยู 2ห ัวพระราชทานแนวพระราชดำริในการแก.ไข

ป@ญหาเรื ่องดิน ทั ้งในแง2ของการแก.ไขป@ญหาดินเสื ่อมโทรมขาดคุณภาพ 

พระองคKยังทรงตระหนักถึงการพังทลายของดินและการสูญเสียหน.าดินที่อุดม

สมบูรณK พระองคKจึงพระราชทานแนวพระราชดำริให.ศึกษา หญ.าแฝก เพื่อ

ปTองกันการชะล.างพังทลายของดิน และอนุรักษKความชุ2มช้ืนไว.ในดิน รวมทั้ง

ใช.ประโยชนKด.านอื ่นๆ ตั้งแต2 พ.ศ.2534 เป[นต.นมา ทรงให.ทุกหน2วยงาน

รวมถึงหน2วยงานราชการที่มีศักยภาพในการขยายพันธุK ให.ความร2วมมือกับ

กรมพัฒนาที่ดิน ในการผลิตกล.าหญ.าแฝก และแจกจ2ายกลุ 2มเปTาหมายให.

เพียงพอ และทรงมีพระราชดำริ สำหรับใบแฝกที่นำมาใช.เป[นวัตถุดิบน้ัน ควร

มีการศึกษาด.วยว2า หากมีการส2งเสริมและดำเนินการในระดับอุตสาหกรรม

แล.วจะมีวัตถุดิบเพียงพอหรือไม2 โดยปกติหญ.าแฝกจะมีใบมากและมีการ

เจริญเติบโตได.เร็ว ควรมีการศึกษาให.มีการนำใบไปใช.อย2างเหมาะสม ไม2ให.

เกิดผลกระทบกับวัตถุประสงคKหลัก คือการใช.หญ.าแฝกเพื่อปTองกันการชะ

ล.างและการพังทลายของดิน ดังนั ้น หากจะใช.เพื ่อวัตถุประสงคKอื ่นควร

พิจารณาเตรียมพื้นที่เพื่อการปลูกโดยเฉพาะ ซึ่งโครงการการจัดการการใช.

ประโยชนKจากหญ.าแฝกเพื่อพัฒนาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑKหญ.าแฝกสู2สากล

ตามแนวทางพระราชดำริ เป[นการนำหญ.าแฝกไปใช.ประโยชนKนอกเหนือจา

การเพาะปลูกและเป[นการเพิ่มมูลค2าให.กับหญ.าแฝกและผลิตภัณฑKสร.าง

รายได.ให.กับชุมชน 
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บทที่1 

คุณลักษณะของหญ4าแฝก 
1.ลักษณะทางพฤกษศาสตร2ของหญ7าแฝก 
 หญ4าแฝก (Vetiver grass)  เป $นพ ืชตระก ูลหญ 1าชน ิดห น่ึง 

เช8นเดียวกับข1าวโพด ข1าวฟAาง อ1อยและตะไคร1 เน่ืองจากหญ1าแฝกที่นำมาใช1

ประโยชนLทางด1านอนุรักษLดินและน้ำ รวมทั้งส่ิงแวดล1อมอยู8ในขณะน้ีสามารถ

ขึ้นได1ดีบนภูเขา ทั้งที่แหล8งกำเนิดตามธรรมชาติอยู8ตามที่ราบลุ8มหนองบึง จึง

เป$นเรื่องที่ค8อนข1างแปลกประหลาด หรือยังสงสัยอยู8ว8า ถิ่นกำเนิดที่แท1จริง

และถูกต1องนั้นอยู8 ณ แห8งใด แต8นักพฤกษศาสตรLเชื่อว8า มีถิ่นกำเนิดทาง

ภาคเหนือของอินเดียถึงบังกลาเทศ และพม8า หญ1าแฝกหอมในอินเดียจะมี 2 

พันธุL คือทางเหนือเป$นพันธุLปAา เมล็ดงอกได1 อาจกลายเป$นวัชพืช ส8วนทางใต1

เป$นพันธุLที่มีการนำไปปลูกอย8างแพร8หลาย ในภูมิภาคแถบร1อน ซึ่งเข1าใจว8า

ได1รับการคัดเลือกมาจากพันธุLปAาเป$นเวลานานแล1ว ซ่ึงเป$นพันธุLที่ไม8ออกดอก

หรือติดเมล็ด การจำแนกว8าพันธุLไหนเป$นพันธุLจากอินเดียเหนือหรือใต1จึงเป$น

เรื่องยากยิ่ง หากไม8มีดอกหรือเมล็ดเป$นที่สังเกต นอกจากนี้ การออกดอก

และติดเมล็ดน้ันยังขึ้นอยู8กับสถานที่ที่ปลูก และลักษณะการใช1งาน หญ1าแฝก

บางกอจะไม8มีการออกดอกเลยเป$นเวลาหลายปZ หากมีการตัดอยู8ตลอดหรือ

อยู8ในที่ได1รับแสงแดดน1อยก็จะไม8มีการออกดอก ได1มีการนำหญ1าแฝกหอม

จากอินเดียมาปลูกในสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเพชรบูรณL ในที่ไม8มีแสงแดด 

เวลาผ8านไปหลายปZไม8ปรากฏมีหญ1าแฝกต1นเล็กๆงอกขึ้นมาภายใต1ทรงพุ8ม

และบริเวณใกล1เคียงเลย จึงเข1าใจว8าเมล็ดน8าจะลีบ หรือดอกเป$นหมัน 

ลักษณะของหญ1าแฝกมีดังน้ี 
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1.กอหญ4าแฝก ตามธรรมชาติจะเจริญเติบโตแตกหน8อขึ้นเป$นกอ

รูปทรงคล1ายกอหญ1าทั่วไป เช8น กอตะไคร1 ทรงพุ8มใบปรกดินหรือทรงสูง 

ขึ้นอยู8กับสภาพแวดล1อม ลำต1นตั้งตรงและย8างปล1องชูช8อดอกบางครั้งอาจสูง

ถึง 3 เมตร เส1นผ8าศูนยLกลางกอที่โตเต็มที่ซึ่งมีอายุหลายปZ อาจกว1างถึง 75 

เซนติเมตร กอประกอบด1วยต1นหญ1าแฝก ซ่ึงมีลักษณะแบนเน่ืองจากเป$นส8วน

ของกาบใบหุ1มห8อโคนต1น จะขึ้นเบียดเสียดกันแน8น ส8วนลำต1นจะอยู8เหนือผิว

ดินเพียงเล็กน1อยและจะสอดประสานกันอย8างแน8นหนา ส8วนกลางกอจะมี

ลักษณะโหย8งเป$นรูปโดม เน่ืองจากเป$นส8วนที่ต1นหญ1าแฝกมีอายุมากที่สุดจะ

ย8างปล1องและยกตัวสูงขึ้น หญ1าแฝกจะขยายกอ โดยการแตกหน8อออกรอบๆ 

ต1นเดิม ทับซ1อนกันและขยายเป$นกอใหญ8ไม8มีไหล การที่ต1นหญ1าแฝกขึ้น

เบียดเสียดกันแน8นและแข็งแรงน้ี จึงมีลักษณะที่ดีเม่ือปลูกต8อกันเป$นแนวรั้ว

จะสามารถดักตะกอนดินได1 เมื่อระดับตะกอนดินที่ตกทับถมด1านหน1าแถว

หญ1าแฝกสูงขึ้น หญ1าแฝกจะเริ่มแตกกอที่ข1อที่ถูกดินทับถม ตั้งกอใหม8ให1มี

ระดับสูงขึ้นอยู8เหนือผิวดินเสมอ จึงทำให1แถวหญ1าแฝกหรือแนวรั้วหญ1าแฝกมี

การยกตัวเองให1สูงขึ ้นเรื ่อยๆ ส8วนรากก็จะงอกออกจากข1อของลำต1น

เช8นเดียวกัน และยึดดินที่ทับถมขึ้นมารอบโคนต1นเดิมให1แข็งแรงม่ันคง 

2.ต4นและใบ หญ1าแฝกจะมีลำต1นเหนือผิวดินซ่ึงมีข1อที่เม่ือแตกหน8อ

แก8จะเริ่มย8างปล1องสูงขึ้น ข1อจะเริ่มห8างขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเป$นลำต1นที่ชูช8อ

ดอกขึ้นไป ที่โคนของลำต1นจะหุ1มห8อด1วยกาบของใบ แต8ละกาบของใบจะติด

อยู8ที่ข1อของลำต1นเรียงซ1อนกันเป$นชั้นๆและแผ8ออกเป$นรูปแบน แต8ละโคน

กาบตรงข1อจะมีตาหรือหน8ออ8อนและพร1อมที่จะเจริญเติบโตเป$นหน8ออ8อน

หรือต1นหญ1าแฝก กาบใบจะเหนียวหุ1มห8อลำต1น และปbองกันหน8ออ8อนไม8ให1

เป$นอันตรายจากการถูกแดดเผา ความแห1งแล1ง ดินเค็ม หรือสารเคมีปbองกัน

กำจัดศัตรูพืช ใบหญ1าแฝกหอมจะอ8อน ขอบใบจะมีหนามละเอียดคล1ายฟcน
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เล่ือยโดยเฉพาะที่โคนใบ ใบหญ1าแฝกหอม แฝกกลุ8มจะมีการเปล่ียนแปลงอยู8

เสมอขึ้นอยู8กับอายุ ความแห1งเล1งและการตัดใบ หน8อซ่ึงกำลังเจริญเติบโตใบ

จะใหญ8กว1างเป$นร8องรูปตัวยู ใบแก8ตีบแคบรูปตัววี หรือใบที่ตัดบ8อยๆจะงอก

ออกมาเป$นใบแคบเป$นรูปตัววี ในสภาพธรรมชาติแฝกหอมพื้นเมืองประเทศ

ไทยใบกว1างใหญ8รูปตัวยู หากเป$นชนิดที่ใบแบนจะเป$นเครื่องบ8งบอกว8า ชนิด

น้ันเมล็ดจะมีเปอรLเซ็นตLความงอกสูงมาก ซ่ึงจะแตกต8างจากแฝกหอมที่เอามา

จากอินเดียและศรีลังกา ใบจะแคบกว8าและตีบเป$นรูปตัววี สีเขียวเข1ม หากอยู8

ในสภาพที่แห1งแล1งจัด ลักษณะของใบหญ1าแฝกหอมจะแข็งดูคล1ายหญ1าแฝก

ดอน ในสภาพที่ดินดีหญ1าแฝกหอมและหญ1าแฝกดอนจะมีลำต1นและหน8อโต 

กาบใบที่หุ1มห8อลำต1นคล1ายคลึงกัน เช8น หญ1าแฝกหอมจากอินเดียและสาย

พันธุLประจวบคีรีขันธL จะมีลักษณะคล1ายคลึงกันทั้งขนาดของหน8อและสีของ

กาบใบซ่ึงออกสีม8วงเรื่อๆ 

3.ชJอดอก ช8อดอกใหญ8จะอยู8บนก1านช8อดอกซึ่งสูงประมาณ 1.50 

เมตร หรืออาจจะสูงถึง 2 เมตร แม1ว8าจะอยู8ในสภาพแห1งแล1ง หญ1าแฝกจะ

พยายามชูช8อดอกให1ยาวและสูงที่สุด ขณะที่ทรงพุ8มเตี้ยเม่ือดอกบานข8อดอก

จะบานเป$นรูปฉัตร ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ฐานกว1างประมาณ 15 

เซนติเมตร ช8อดอกจะมีสีน้ำตาลถึงน้ำตาลแดง สีเทา หรือสีขาวนวล ทั้งน้ี 

เนื่องจากเป$นสีของส8วนประกอบที่เป$นก1านช8อดอก แขนงช8อดอก กลีบดอก 

เกสรตัวผู1และเกสรตัวเมีย ซ่ึงจะมีตั้งแต8สีม8วงแดงถึงสีขาว หากส8วนประกอบ

ทั้งหมดมีสีเดียวกัน เช8น สีม8วงแดงก็จะเห็นช8อดอกเป$นสีม8วงแดง หากเป$นสี

ขาว ช8อดอกจะเห็นเป$นสีขาวนวล หากมีสีคละกัน เช8น ก1านช8อดอกสีม8วง 

เกสรตัวผู1สีขาว เกสรตัวเมียสีม8วงเข1ม กลีบดอกสีม8วงอ8อน ช8อดอกจะมีสีเทา

หรือสีกะปi ดอกหญ1าแฝกจะอยู8บนแขนงช8อดอกโดยอยู8เป$นคู8 ดอกบนมีก1าน

ดอก ดอกล8างจะไม8มีก1านดอก ดอกบน เป$นดอกตัวผู1 คือมีเกสรตัวผู1 ดอกล8าง
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เป$นดอกกระเทย คือมีทั้งเกสรตัวผู1และเกสรตัวเมีย เป$นดอกที่จะมีการผสม

ติดเมล็ด ดอกบนค8อนข1างจะเล็กเรียว บางครั้งจะเปล่ียนแปลงรูปร8างเป$นรูป

กลมคล1ายหัวเข็มหมุดที่มีส8วนบนแหลม เข1าใจว8าเป$นดอกที่ไม8ได1ใช1ประโยชนL

อะไร ดอกหญ1าแฝกจะบานเพื่อผสมเกสรยาวประมาณ  4 – 5 วัน ส8วนที่ผสม

เกสรก8อนจะอยู8ส8วนย8อของช8อ หลังผสมเกสรแขนงช8อดอกจะเริ่มหุบ ตั้งแต8

ปลายช8อลงมาจนถึงโคนช8อและเมล็ดเริ่มแตกเป$นรวง ซ่ึงใช1เวลา 8 – 10 วัน 

เมล็ดจะเริ่มแก8และร8วง ซึ่งใช1เวลาประมาณ 10 – 12 วัน เมื่อร8วงหมดจะ

เหลืออยู8เฉพาะก1านช8อดอกเมล็ดและต1นกล1า เมล็ดมีลักษณะกลมยาวคล1าย

เมล็ดข1าวเปลือกจะมีหนามเล็กๆเรียงเป$นแถว คล1ายหนามเล็กที่เรียงตาม

ขอบใบ สีของเมล็ดจะมีสีเดียวกับกลีบดอกสีน้ำตาลปนเทา เมล็ดหญ1าแฝก

สามารถงอกได1แต8ไม8มากนัก และมีการพักตัวหากเก็บเมล็ดไว1ตั้งแต8 1 – 6 

เดือน เมล็ดจะมีความงอกเฉล่ียร1อยละ 1 – 34 ต1นกล1าที่งอกจากเมล็ดจะงอก

ได1น1อย มีบางสายพันธุLไม8ปรากฏว8ามีต1นกล1าเล็กของหญ1าแฝกงอกขึ้นมา

บริเวณกอหญ1าแฝก เช8น แฝกหอมพันธุLอินเดีย 

4.เมล็ดและต4นกล4า เมล็ดมีลักษณะกลมยาวคล1ายเมล็ดข1าวเปลือก

จะมีหนามเล็กๆเรียงเป$นแถว คล1ายหนามเล็ก ๆ ที่เรียงตามขอบใบ สีของ

เมล็ดจะมีสีเดียวกับกลีบดอกสีน้ำตาลปนเทา เมล็ดหญ1าแฝกสามารถงอกได1

แต8ไม8มากนัก และมีการพักตัวหากเก็บเมล็ดไว1ตั้งแต8 ๑ - ๖เดือน เมล็ดจะมี

ความงอกเฉล่ีย ๑ ถึง ๓๔ เปอรLเซ็นตL ต1นกล1าที่งอกจากเมล็ดจะงอกได1น1อย มี

บางสายพันธุLไม8ปรากฏว8ามีต1นกล1าเล็กของหญ1าแฝกงอกขึ้นมาบริเวณกอหญ1า

แฝกเช8นแฝกหอมพันธุLอินเดีย 

5.รากหญ4าแฝก เป$นระบบรากฝอย มี 2 ขนาด คือ เส1นขนาดโต

และเส1นขนาดเล็ก เส1นโตจะเหนียวและแข็งเจาะลงไปในดินได1ลึก เส1นเล็กจะ
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แตกแขนงออกมาจากเส1นใหญ8 และสานกันคล1ายร8างแห หรือใยขัดหม1อ ราก

จะหยั ่งล ึกลงไปในดินอย 8างรวดเร็วภายใน 3 อาทิตย L อาจยาวถึง 60 

เซนติเมตร ในสภาพพื้นที่บางแห8งซ่ึงมีหน1าดินลึก รากหญ1าแฝกอาจจะยาวถึง 

3 เมตรเศษ รากหญ1าแฝกจะแตกแขนงเป$นรากฝอยจำนวนมากขึ้นอยู8กับสาย

พันธุL บางพันธุLจะมีรากฝอยละเอียดมากและสีของรากจะแตกต8างกันไป เช8น 

แฝกหอมจากอินเดียจะมีปริมาณรากมาก ละเอียด และสีชัดกว8าพันธุLศรีลังกา 

รากหญ1าแฝกจะมีน้ำมันหอมระเหยหรือมีกลิ่นเฉพาะตัว หากเก็บรากหญ1า

แฝกสดหรือแห1งไว1ในที่ปiดมิดชิดจะส8งกลิ่นหอมฟุbงกระจายสามารถขับไล8

แมลงได1 ชาวอินเดียเอารากใส8ไว1ในตู1เส้ือผ1าเพื่อไล8ผีเส้ือกลางคืน เรือดและไร 

น้ำมันหอมระเหยจากรากหญ1าแฝกใช1ทำยาปbองกันและกำจัดศัตรูพืชพวก

พืชผักได1 เช8น คะน1า ผักกาดหัว 

 

2.สายพันธุ2หญ7าแฝกและการศึกษาเปรียบเทียบ 
การรวบรวมพันธุ Lหญ1าแฝกจากแหล8งพันธุ L ทั ้งในประเทศและ

ต8างประเทศ เพื่อจำแนกพันธุLของหญ1าแฝกตามสภาพทางนิเวศวิทยาที่พบใน

ธรรมชาติ โดยส8วนใหญ8จะใช1ชื ่อจังหวัดที่พบเป$นชื ่อของพันธุ L เพื่อความ

สะดวกในการเรียกช่ือและคัดเลือกไว1ใช1เปรียบเทียบ จากการดำเนินงานของ

กรมพัฒนาที่ดิน ได1คัดเลือกพันธุLหญ1าแฝกไว1เป$นพันธุLในประเทศจำนวน 7 

พันธุL และต8างประเทศจำนวน 1 พันธุL คือ พันธุLศรีลังกา ทั่วโลกมีหญ1าแฝกอยู8

ประมาณ 12 ชนิด ในประเทศไทยพบว8ามี 2 ชนิด ได1แก8  

1 หญ4าแฝกหอม (แฝกลุ8ม) หรือแฝกท1องขาว Vetiveria zizanio 

ides (L) Nash 

2.หญ4าแฝกดอน Vetiveria nemoralish (A. Camus) 
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1. หญ4าแฝกหอม(ลุJม) 

หญ1าแฝกลุ8ม Vetiveria zizanioides (L) Nash หรือแฝกหอมหรือ

แฝกท1องขาว ตามธรรมชาติพบขึ้นในที่ราบลุ8มน้ำท8วมขัง เช8นที่ราบลุ8มภาค

กลางขึ้นปะปนกับข1าวใน จังหวัดอยุธยา อ8างทอง ท1องร8องข1างถนนริมหนอง

บึงจังหวัดราชบุรี ภาคเหนือพบตามแอ8งน้ำหนองบึง เช8น ริมกว1านพะเยา 

กระทั่งอยู8ในที่ระดับสูง เช8น อำเภอขุนยวม จังหวัดแม8ฮ8องสอน พบสองข1าง

ถนน ภาคเหนือตอนกลาง เช8นอำเภอพรานกระต8าง จังหวัดกำแพงเพชร 

สุโขทัย สองข1างทางรถไฟริม บึงบอระเพ็ด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคL 

ภาคอีสานพบตามแหล8งน้ำภาคใต1พบตามชายทุ8งและ คันนา แหล8งน้ำ เช8น 

เกาะพะงัน พระแสง จังหวัดสุราษฏรLธานี สงขลาถึงนราธิวาส ดังน้ันหญ1าแฝก

ชนิดนี้จึงพบมากตลอดภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต1 ซ่ึง

ท1องถิ่นภาคกลางและภาคเหนือตอนล8างเรียกว8า “ขนาด” ซ่ึงรู1จักกันดีตั้งแต8

พิษณุโลก สุโขทัยถึงอ8างทอง อยุธยา เป$นประเภทเดียวกับที ่นำมาจาก

ต8างประเทศ เช8น อินเดีย ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญ่ีปุAน ซ่ึงใช1หญ1าทำ

สมุนไพรและเครื่องหอมใช1ในพิธีทางศาสนา เช8น ทำดอกไม1จันทนLเป$นต1น

แฝกหอมเป$นชื ่อพ1องกับพืชชนิดหนึ ่ง ซึ ่งไม8ใช8พืชตระกูลหญ1า แต8เร ียก

แฝกหอมเช8นเดียวกัน ใช1รากทำสมุนไพรแก1ปวดท1อง แถบอำเภอสวนผ้ึง

จังหวัดราชบุรี ต1นคล1ายกุ8ยช8าย รากเล็กคล1ายกระชายใบหญ1าแฝกหอมจะ

กว1างกว8าใบหญ1าแฝกดอน ท1องใบหรือด1านหน1าใบจะมีสีขาว ผิวใบจะมี

ลักษณะคล1ายฟองน้ำด1านหลังใบจะเป$นสีเขียวตลอด ใบหญ1าแฝกหอมจะ

อ8อนขอบใบจะมีหนามละเอียดคล1ายฟcนเลื ่อย โดยเฉพาะที ่โคนใบหญ1า
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แฝกหอม (แฝกกลุ8ม) จะมีการเปล่ียนแปลงอยู8เสมอ ขึ้นอยู8กับอายุ ความแห1ง

แล1งและการตัดใบ หน8อซ่ึงกำลังเจริญเติบโต ใบจะใหญ8กว1างเป$นร8องรูปตัวยู 

ใบแก8จะตีบแคบรูปตัววี หรือใบที่ตัดบ8อยๆ จะงอกออกมาจะเป$นใบแคบรูป

ตัววี ในสภาพธรรมชาติ แฝกหอมพื้นเมืองประเทศไทยใบจะกว1างใหญ8โค1ง

เป$นรูปตัวยู หากเป$นช นิดใบแบนจะเป$นเครื่องบ8งบอกว8าชนิดนั้นเมล็ดจะมี

เปอรLเซ็นตLความงอกสูงมาก ซึ่งจะแตกต8างจากแฝกหอมที่เอามาจากอินเดีย

และศรีลังกา ใบจะแคบกว8าและตีบเป$นรูปตัววี สีเขียวเข1ม หากอยู8ในสภาพที่

แห1งแล1งจัด ลักษณะของใบหญ1าแฝกหอมจะแข็งดูคล1ายหญ1าแฝกดอน ใน

สภาพที่ดินดีหญ1าแฝกหอม และหญ1าแฝกดอนจะมีลำต1นและหน8อโต กาบใบ

ที่หุ1มห8อลำต1นคล1ายคลึงกัน เช8น หญ1าแฝกหอม จากอินเดียและสายพันธุL

ประจวบคีรีขันธL จะมีลักษณะคล1ายคลึงกันทั้งขนาดของหน8อและสีของ กาบ

ใบซ่ึงออกสีม8วงเรื่อๆ 

2.หญ4าแฝกดอน 

หญ1าแฝกดอน Vetiveria nemoralish (A. Camus) พบท ั ่ วไป

ตามที่ดอนเต็ง พื้นที่ดินลูกรัง ปะปนกับต1นปรงและเปbง จังหวัดพิษณุโลก

กำแพงเพชร อุทัยธานี ตามทางน้ำธรรมชาติบนที่ดอนและภูเขา เช8น จังหวัด

หนองบัวลำภู ราชบุรี ชายทุ8ง คันนา และบริเวณพื้นที่สองข1างลำน้ำ หรือที่

ราบที ่น ้ำท 8วมถ ึงฤด ูฝน ต ั ้งแต 8จ ังหวัดกาญจนบุร ี ราชบุร ี เพชรบุรี  

ประจวบคีรีขันธL พบขึ้นในปAาละเมาะ ซ่ึงเป$นปAาไผ8หนาม ต1นไม1หนาม ต1นเปbง 

และโด8ไม8รู1ล1ม เช8นพื้นที่อำเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี หนองโสน อำเภอชะอำ 

จังหวัดเพชรบุรี ทุ8งพลายงาม อำเภอปราณบุรี ริมทะเลดินเค็ม ทุ8งโกอำเภอ
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เมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธLหญ1าแฝกชนิดนี้จะมีชื่อพ1องกับหญ1าชนิดหน่ึง

ทางภาคเหนือเรียกว8า “โขมง” จึงทำให1เกิดความสับสน หญ1าดังกล8าวเรียกว8า

แฝกเถื่อน ซึ่งอยู8กับคนละสกุลกับหญ1าแฝกที่กำลังกล8าวถึงมีลักษณะกอ ลำ

ต1น ใบ ช8อดอก และดอกแตกต8างกันมากโดยทั่ว ๆ  ไป หญ1าแฝกดอน ใช1มุม

หลังคาบ1านเรือนหรือทำเป$นอาชีพขายตับแฝกแถบตำบลนครสวรรคLตก 

ตำบลหนองกรด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรคL ซ่ึงทำเป$นอาชีพมาเป$นเวลา

กว8า ๕๐ ปZแล1วแฝกดอน ถ1าคลี่ออกด1านในจะมีสีเขียวและมีมาถึงโคนใบ 

เหนือกาบใบจะเป$นโคนใบและเส1นกลางใบจะมีลักษณะเป$นสามเหลี่ยม คือ

ขอบใบทั้งสองข1างและเส1นของเส1นกลางใบมีหนามที่ละเอียดคล1ายฟcนเลื่อย 

ซึ่งคดจัด เหนือส8วนที ่เป$นสามเหลี่ยมจะเป$นใบซึ่งเร ิ่มแผ8แบนออกหรือมี

ลักษณะตีบแคบ ถ1าตัดใบจะเห็นหน1าตัดใบเป$นรูปตัววีหรือตัวยู ซ่ึงขึ้นอยู8กับ

ชนิดและอายุของหญ1าแฝก และจะเริ่มจากส8วนที่อ8อนขึ้นจนกระทั่งแบนและ

ปลายใบเรียวเล็กและโค1ง โดยใบของหญ1าแฝกดอนจะเป$นสามเหล่ียมเด8นชัด

และคม ซ่ึงเรียกว8าสามเหล่ียมคมแฝกเส1นกลางใบของน้ำเล็ก ๆ ซ่ึงน้ำฝนหรือ

น้ำข1างจะไหลลงไปตามร8องเล็ก ๆน้ีลงไปยังกาบใบและโคนต1นได1 เส1นกลางใบ

ของหญ1าแฝกดอนจะสามารถหักได1 และเมื่อรูดออกมามีลักษณะคล1ายเส1น

กลางใบของใบมะพร1าว ความกว1างของใบส8วนที ่กว1างที ่สุดประมาณ ๗ 

มิลลิเมตร ถึง ๑ เซนติเมตรกรมพัฒนาที่ดินได1รวบรวมหญ1าแฝกที่เหมาะสม

สำหรับการนำมาใช1ประโยชนLในพื้นที่ต8าง ๆ ผลการทดสอบเบื้องต1นพบว8า มี

หญ1าแฝกที่เหมาะสำหรับการขยายพันธุL ใช1ในการอนุรักษLดินและน้ำจำนวน 

๑๐ พันธุL ซ่ึงมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมกับสภาพท1องถิ่นที่เป$นดินทราย คือ 
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หญ1าแฝกดอน ๔ สายพันธุ L คือนครสวรรคL กำแพงเพชร๑ ร1อยเอ็ด และ

ราชบุรี และหญ1าแฝกหอม ๒ แหล8งพันธุL คือกำแพงเพชร ๒ และสงขลา ๓ 

และเจริญเติบโตในพื้นที่ดินร8วนเหนียว คือหญ1าแฝกดอน ๕ สายพันธุL คือ เลย 

นครสวรรคL กำแพงเพชร ราชบุรีและประจวบคีรีขันธL และหญ1าแฝกหอม สาย

พันธุL คือ สุราษฏรLธานี และสงขลา๓ สำหรับหญ1าแฝกที่เจริญเติบโตในพื้น

ที่ดินลูกรังคือ หญ1าแฝกดอน ๒ สายพันธุL คือ เลย และประจวบคีรีขันธL และ

หญ1าแฝกหอม ๔ สายพันธุL ศรีลังกา และสงขลา ๓ หญ1าแฝกทั้ง ๑๐ สาย

พันธุLสามารถอนุรักษLดินและน้ำตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล1อม 

ได1ดี ซ่ึงเป$นหญ1าแฝกดอน ๖ สายพันธุLหญ1าแฝกหอม ๔ สายพันธุL และพบว8า

หญ1าแฝกดอนแตกกอดีกว8า แต8ความสูงของหญ1าหอมจะสูงกว8าเล็กน1อย 

(สุวรรณี ทัศนาภิรมยL. ม.ป.ป.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่1 ลักษณะของแฝกลุ8มและแฝกดอน 
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ภาพที่2 คุณลักษณะเด8นของหญ1าแฝก 

 

3.การขยายพันธุ2และการปลูกหญ7าแฝก 

การขยายพันธUหญ4าแฝก การนำหญ1าแฝกมาใช1ประโยชนLเพื่อการ

อนุรักษLดินและน้ำในพื้นที่จำเป$นจะต1องใช1กล1า หญ1าแฝกจำนวนมาก ดังน้ัน

การขยายพันธุLหญ1าแฝกหรือการเพิ่มปริมาณกล1าหญ1าแฝกเพื่อให1เพียงพอต8อ

ความต1องการ จึงเป$นขั ้นตอนที ่สำค ัญของการส8งเสริมหญ1าแฝกไปใช1
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ประโยชนLเพื่อการอนุรักษLดินและน้ำหลังจากที่ได1มีการรวบรวมพันธุ Lและ

คัดเลือกพันธุLที่เหมาะสมกับพื้นที่จึงทำการขยายพันธุLเพื่อเพิ่มปริมาณให1มาก

ขึ้นตามความต1องการ ซ่ึงสามารถทำได1โดยวิธีการต8าง ๆ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่3 การขยายเมล็ดพันธุLโดยเมล็ด 

 

3.1 การขยายพันธุUโดยเมล็ด 

จากการขยายพันธุLโดยเมล็ด จะเห็นได1ว8าเมล็ดหญ1าแฝกจากบาง

แหล8งที ่ตกอยู 8บริเวณแถวปลูกงอกเป$นต1นกล1า แม1ต1นกล1าจะมีขนาดเล็ก

ประมาณ5 ซม. แต8ก็มีรากที่ยาว หยั่งลึกลงดิน 20 ซม. สำหรับอายุกล1าหญ1า

แฝกที่พบน้ีไม8อาจประมาณได1การที่มีหญ1าแฝกจากบางแหล8งมีเมล็ดงอกได1ดี

!ñ%�1ñ>�<-A�%> I1P�
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นี้ทำให1หญ1าแฝกจากบางแหล8งมีศักยภาพ เป$นวัชพืชได1 ดังนั้นจำเป$นต1องมี

การศึกษาเก่ียวกับการติดเมล็ดและการงอกของเมล็ดหญ1าแฝก จากทุกแหล8ง

ที่นำเข1ามายังพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง ขณะน้ีได1ดำเนินการเก็บเมล็ดหญ1า

แฝกจากแหล8งต8าง ๆ เพื่อที่จะนำมาศึกษาการงอก 

3.1.1 การขยายพันธุUโดยปล4อง/ข4อ 

การนำปล1อง/ข1อ ของก1านดอกมาใช1ขยายพันธุL โดยปcกชำลงใน

แปลง การเตรียมแปลงและการบำรุงรักษาดำเนินการเช8นเดียวกับการ

ขยายพันธุLโดยวิธีปcกดำที่ได1กล8าวมาข1างต1น ปล1อง/ข1อสำหรับใช1ทำพันธุLต1อง

คัดเลือกจากก1านดอกที่มีดอกแก8เต็มที่และดอกร8วงแล1ว อายุประมาณ 12 

เดือน ก1านดอก 1 ก1านควรตัดให1ทุกท8อนมี 1 ตา ตัดเป$นท8อนจากตาล8างสุด

ขยายพันธุLได1 3 ท8อน นำท8อนที่มีตาชุบในน้ำยาปbองกันเช้ือราและเร8งการงอก

ของราก ปcกท8อนฝcงตาลงในแปลงดินผสมทรายและขี้เถ1าแกลบ อัตราส8วน 1 : 

1 : 1 ลึก 2-3 ซม. ระยะปลูก5 x 5 ซม. และกลบดินให1แน8น คลุมแปลงด1วย

พลาสติกใสเพื่อพรางแสงลงบ1างตาเริ่มจะแตกเกิดเป$นกอใหม8ภายใน 15 วัน 

เปiดผ1าพลาสติกออกการแตกกอเป$นไปอย8างรวดเร็วเม่ือมีการตัดใบออกเป$น

ระยะๆ ในระยะเวลา 4 เดือนจะได1กอหญ1าแฝกเพิ่มขึ้น 4-5 เท8า การปcกชำ

ด1วยวิธีน้ีเปลืองแรงงาน เสียค8าใช1จ8ายสูงอน่ึงการใช1เชือกผูกก1านช8อดอกแล1ว

โน1มลงที่ปลายเชือกอีกข1างหนึ่งผู1ไว1กับก1อนหินหรือท8อนไม1หนักๆ แล1วทิ้งไว1

ระยะเวลาหน่ึง ก1านช8อดอกที่ถูกโน1มลงจะงอกรากตามบริเวณข1อ ซ่ึงสามารถ

นำเอาไปขยายพันธุLได1 
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3.1.2 การขยายพันธุUโดยการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ 

เนื้อเยื่อหญ1าแฝกแหล8งสุราษฎรLที่นำมาขยายพันธุLเป$นส8วนของช8อ

ดอกอ8อนซ่ึงยังมีใบธงหุ1มอยู8 หลังจากทำการฆ8าเช้ือจุลินทรียLที่เกาะติดอยู8ตาม

ผิวกาบใบธงด1วยโซเดียมไฮโปคลอไรดLแล1ว จึงแกะกาบออก นำช8อดอกที่อยู8

ภายในมาตัดเป$นท8อน แต8ละท8อนมีจุดกำเนิดของดอกประมาณ 10-20 ดอก 

แล1วนำไปเล้ียงไว1ในอาหารวุ1นมาตรฐานเอมเอส ผสมด1วยฮอรLโมนและน้ำตาล

ทรายจนกระทั่งเซลลLบริเวณจุดกำเนิดดอกมีการแบ8งตัวอย8างรวดเร็ว เกิดเป$น

กลุ8มเซลลLกลุ8มใหญ8ซ่ึงมีรูปร8างเหมือนกันเรียกว8า แคลลัส เม่ือได1กลุ8มแคลลัส

จำนวนมากพอแล1ว ภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาหLจึงแยกแคลลัสออกไป

เล้ียงในอาหารวุ1นเอมเอสที่ ปลอดฮอรLโมน ภายใต1แสงสว8างจากหลอดฟลูออ

เรสเซ็นทL ในที ่สุดแคลลัสจะกลายเป $นต 1นหญ1าแฝกจิ ๋วที ่ออกราก รวม

ระยะเวลาตั้งแต8เริ่มเล้ียงช8อดอกอ8อนจนถึงขั้นน้ี 2 เดือน แล1วจึงนำออกจาก

ขวดลงปลูกในดินผสมแกลบดำทรายหยาบ อัตราส8วน 2 : 1 : 1 หลังจากน้ัน

ดูแลรักษาเหมือนต1นกล1าอ8อนที่เพาะจากเมล็ด คือ ให1น้ำพอให1เกิดความช้ืน

แต8ไม8แฉะ ให1ปุ�ยเกล็ดละลายน้ำจากอัตราเจือจางจนถึงอัตราปกติ เพิ่มแสง

สว8างขึ้นทีละน1อยจากสภาพพรางแสงจนเปiดเครื่องพรางแสงออกให1พืชได1

แสงสว8างเต็มที ่ ต1นกล1าจะแข็งแรงดี พร1อมนำปลูกในแปลงได1ภายใน

ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับแต8วันที่นำออกจากขวดการขยายพันธุLโดยวิธี

เลี้ยงเนื้อเยื่อมีข1อได1เปรียบกว8าวิธีแยกหน8อหรือใช1ปล1อง/ข1อ ตรงที่ ต1นจิ๋วมี

น้ำหนักน1อยไม8มีปcญหาในการขนส8งกล1าจากแหล8งขยายพันธุLไปยังพื้นที่ปลูก 

ถาดหลุมบรรจุดนิผสมขนาด 30x50 ซม. 1 ถาด ปลูกต1นหญ1าแฝกที่ออกจาก
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ขวดได1 28 ต1น มีน้ำหนักเพียง 1.5 กิโลกรัม เปรียบเทียบกับหญ1าแฝกถุง มี

น้ำหนัก 0.75 กก. นอกจากนั้นยังใช1พื้นที่สำหรับขยายพันธุLน1อย พื้นที่ 1 ไร8 

สามารถวางถาดได1 6,667 ถาด หรือไร8ละ 186,676 ต1น และใช1เวลาอนุบาล 

กล1าอ8อนปลูกในพื้นที่เพียง 1 เดือน ค8าใช1จ8ายในการผลิตหญ1าแฝกด1วยวธีิน้ี

จนถึงมีขนาดพร1อมที่นำออกปลูกในพื้นที่ต1นละ 0 .72 บาท(ค8าใช1จ8ายนี้ต1อง

ส8งถาดหลุมคืน เพื่อนำมาใช1สำหรับปลูกรุ8นต8อไป) 

3.1.3 การขยายพันธุUโดยแยกหนJอ 

การขยายพันธุLโดยการแยกหน8อมี 2 วิธี ดังน้ี 

 1. การขยายพันธุUแฝกในถุงพลาสติกขนาดเล็ก 

ข1อดีคือกล1าหญ1าแฝกในถุงจะมีการต ั ้งตัวเร็วรอดตายสูงและ

เจริญเติบโตสม่ำเสมอแต8ผลิตได1ช1าปลูกได1ปริมาณน1อยกว8ากล1าแบบราก

เปลือย วิธีการดังน้ี 

 1.1 เตรียมดินผสม(ดินผสมแกลบเผาในอัตราส8วน ๒:๑)บรรจุลงถุง 

ขนาด 5 x 8 น้ิว สำหรับขยายพันธุL ขนาด 2.5 x 10 น้ิว สำหรับนำไปปลูกใน 

พื้นที่ 

1.2 สำหรับการปลูกเพื่อขยายพันธุL เมื่อบรรจุดินลงถุงแล1ว นำไป

วางเรียงเป$นแถว แถวละ 1 คู8 ระยะห8างระหว8างแถว 1.2 เมตร ในที่โล8งแจ1ง

ไม8มีร8มเงาบัง ส8วนการปลูกเพื่อที่จะนำไปปลูกในพื้นที่ เรียงเป$นแถว ๆ ละ 5 

หร ือ 10 ถ ุง เว 1นทางเด ินระหว8างแถว 50 ซม. วางถ ุงในที ่ ไม 8ม ีร 8มเงา

เช8นเดียวกับการขยายพันธุL  
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1.3 แยกหน8อจากกอหญ1าแฝกที่ขุดขึ้นมาจากแปลงปลูกหรือแหล8ง

ธรรมชาติ เป$นหน8อเดี่ยว ๆ หรือติดกัน 2-3 หน8อย ตัดใบออกให1เหลือความ

ยาวประมาณ 6-8 ซม. ตัดรากออกให1หมดหรือเหลือไว1เพียง 1 ซม. ก็ได1 

1.4 ก8อนปcกชำหน8อลงในถุงที ่เตรียมไว1 ให1จุ 8มหน8อลงในน้ำยา

ปbองกันกำจัดเช้ือราและน้ำยาเร8งรากเสียก8อน 

1.5 ปcกชำหน8อลงในถุงให1ลึกประมาณ 3-5 ซม. กดดินในถุงรอบ ๆ 

หน8อให1แน8น 

1.6 รดน้ำทุกวันให1ชุ8มแต8ไม8ขังแฉะ ตลอดระยะเวลาประมาณ 15 

วันหลังการปcกชำ 

1.7 ใส8ปุ�ยมูลไก8 หรือปุ�ยเคมีสูตร 15 -15 -15 อัตราหน่ึงในส่ีช1อนชา

ต8อถุง เพื่อเร8งการแตกกอ 

1.8 หลังปcกชำ 2 เดือน ใบของต1นที่เจริญเติบโตดีจะงามยาว ให1ใบ

ตัดสูงจากระดับดิน 30 ซม. เพื่อเร8งการแตกกอ 

1.9 ถอนวัชพืชที่ขึ้นในถุงเพาะชำ 

1.10 เม่ืออายุหญ1าแฝกครบ 6 เดือน ต1นที่เจริญเติบโตเป$นปกติจะ

แตกกอเพิ่มจำนวนได1 10-30 เท8า อน่ึงสำหรับการนำถุงหญ1าแฝกออกปลูกใน

พื้นที่โดยตรง หญ1าแฝกอายุ 3 เดือน เหมาะสำหรับนำออกมาปลูกมากที่สุด 
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ภาพที่4 การขยายพันธุLแฝกโดยใช1ถุงพลาสติก 

 

2. การขยายพันธุUกล4าหญ4าแฝกแบบรากเปลือย 

2.1 ตัดใบกอแม8พันธุLให1ส้ัน สูงจากดินประมาณ 10 เซนติเมตร 

2.2 ใส8ปุ�ยและให1น้ำสม่ำเสมอ โดยไม8ต1องขุดกอขึ้นมา 

2.3 รอให1หน8อหรือใบแตกใหม8ขึ้นมาประมาณ 15 วันจึงขุดแยกกอ

และแยกเป$นหน8อเดี่ยว 

2.4 ตัดยอดให1ส้ันประมาณ 10-20 เซนตเิมตร ตัดรากให1ส้ันที่สุดจึง

จะทำให1ได1หน8อที่แข็งแรง 

2.5 ลอกกาบใบที่แก8ออกให1หมด ล1างน้ำให1สะอาดมัดรวมกัน มัด

ละ50 - 100 หน8อ 
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2.6 นำไปแช8น้ำที่ผสมฮอรLโมนเร8งรากหรือวางบนขุยมะพร1าวที่ชุ8ม

ช้ืนประมาณ 3-5 วัน 

2.7 คัดเลือกหญ1าแฝกที่แตกรากออกมาใหม8นำไปปลูกในช8วงต1นฤดู 

ฝนที่มีฝนตกอย8างต8อเน่ืองข1อดีคือ สามารถผลิตกล1าได1เร็วและปลูกได1ปริมาณ

มาก ๆ แต8มีความเสี่ยงสูงหลังการปลูกเนื่องจากมีการแตกหน8อช1าและอาจ

ตายได1ถ1าขาดน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่5 การขยายพันธุLกล1าหญ1าแฝกแบบรากเปลือก 

 

3. การขยายพันธุUกล4าหญ4าแฝกดำนา 

การปcกดำลงในแปลงที่ยกไว1หรือปลูกในกระทงนา วิธีการมีขั้นตอน

ดังน้ี 

3.1 รองก1นหลุมที่จะดำด1วยปุ�ยมูลไก8 หรือปุ�ยคอก 

3.2 เตรียมหน8อปลูก เช8นเดียวกับวิธีปลูกหน8อลงถุง 

3.3 ปcกดำหน8อลงในแปลงที่มีการไถพรวนดีแล1วโดยใช1ระยะปลูก  
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40 x 40 ซม. 1 ไร8 ใช1หน8อ 10,000 หน8อ 

3.4 ถ1าในกระทงนามีน้ำขัง เปiดน้ำออกให1หมดหลังปcกดำ 

3.5 เปiดน้ำเข1าแปลงเมื่อดินเริ่มแห1ง ขังทิ้งไว1 12-24 ชม. แล1วเปiด

ออกให1หมด 

3.6 กำจัดวัชพืชตลอดฤดูกาล 

3.7 หลังปcกดำ 2 เดือน หว8านปุ�ยเคมีสูตร 15 - 15 – 15 อัตรา 10 

กก.ต8อไร8 พร1อมกับพรวนโคน 

3.8 หลักปcกดำ 2-3 เดือน ตัดใบสูงจากระดับดิน 30 ซม. เพื่อเร8ง

การแตกกอ 

3.9 เม่ืออายุ 6 เดือน หากการเจริญเติบโตเป$นปกติจะเพิ่มจำนวน

ได1ประมาณ 20-50 เท8า 

3.10 การปcกชำลงแปลง เหมาะสำหรับการขยายพันธุLจำนวนมาก

ค8าใช1จ8ายจะต่ำกว8าวิธีอ่ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 การขยายพันธุLแฝกแบบดำนา 
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4. การเตรียมกล4า  

 4.1 เลือกพันธุLกล1าให1เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการใช1ประโยชนL 

เช8น ในพื้นที่ลาดชัน พื้นที่ลุ8ม ชุ8มช้ืน หรือปลูกพืชหลักที่ต1องดูแลเอาใจใส8สูง

ควร ใช1หญ1าแฝกลุ8ม ส8วนพื้นที่ดอนซึ่งปลูกพืชหลักซึ่งมีการดูแลรักษาน1อย

ควรใช1หญ1า แฝกดอน  

 4.2 คัดกล1าที่มีคุณภาพอายุประมาณ 40-60 วัน นำกล1าหญ1าแฝก 

ไปพักไว1ในพื้นที่ก8อนปลูก  

5. การวางแนวปลูกขวางลาดชันของพืน้ท่ี  

 5.1 จำเป$นต1องมีการวางแนวที่ถูกต1องโดยใช1เครื่องมือช8วย  

 5.2 กำหนดค8าระยะห8างทางแนวดิ่ง 2-3 เมตร 

6.การเตรียมดิน  

 6.1 เมื่อปรับแนวพื้นที่ ที่จะปลูกเรียบร1อยแล1วให1ไถหรือพรวนดิน 

เพื่อย8อยดินใช1มีขนาดเล็กลง  

 6.2 การปรับปรุงดินโดยคลุมดินด1วยปุ�ยหมักหรือปุ�ยคอกจะช8วยให1 

หญ1าแฝกเจริญเติบโตดียิ่งขึ้น  

7.การปลูกแนวร้ัวหญ4าแฝก  

 7.1 ถ1าใช1กล1าหญ1าแฝกในถุงพลาสติกขนาดเล็กน าไปวางเรียงใน

ร8อง ปลูกที่เตรียมไว1โดยมีระยะปลูกระหว8างถุงประมาณ 10 เซนติเมตร ถอด

ถุงออก แล1วกลบโคลนให1แน8น 

  7.2 ถ1าใช1กล1าแบบรากเปลือยให1ปลูกหลุมละ ๒-๓ หน8อ โดยมี

ความห8างระหว8าง 5 เซนติเมตร  
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8.การเลือกชJวงเวลาปลูก 

 8.1 พื้นที่ที่ไม8สามารถให1น้ำได1ควรปลูกในช8วงต1นฤดูฝน และควรใช1 

ดินมีความชุ8มชื้นติดต8อกันมากว8า ๒ สัปดาหLขึ้นไปกล1าหญ1าแฝกจึงมีโอกาส

รอดสูง  

 8.2 พื้นที่ที่สามารถให1น1 าได1 ควรปลูกก8อนฤดูฝนเพื่อให1กล1าหญ1า

แฝก ตั้งตัวและเริ่มปbองกันการชะล1างพังทลายของดินได1ตั้งแต8ฝนแรก  

 8.3. หญ1าแฝกจะทำหน1าที่เป$นรั้วหญ1าแฝกที่ดีเม่ืออายุประมาณ ๓ 

เดือนขึ้นไป 

  9.การดูแลรักษาหญ4าแฝก 

 เม่ือทำการปลูกกล1าหญ1าแฝกเสร็จส้ิน กระบวนการดูแลรักษาหญ1า 

แฝกน้ันเป$นส่ิงสำคัญที่จะทำให1หญ1าแฝกเจริญเติบโตได1อย8างอย8างเต็มที่มีดังน้ี 

 9.1 การรดน้ำหลังจากการปลูก ถ1าฝนไม8ตกต8อเนื่อง ควรรดน้ำให1

ดิน มีความชุ8มช้ืนอย8างน1อย 15 วันเพื่อช8วยให1หญ1าแฝกมีอัตราการรอดตาย

สูงและ สามารถตั้งตัวแตกหน8อได1เร็วขึ้น 

 9.2 การดูแลรักษาตามความเหมาะสม โดยอาจจะให1น้ำ 15 วันต8อ

ครั้ง ในช8วงฤดูแล1งและใส8ปุ�ยหมัก 1 ครั้งในช8วงต1นฤดูฝนรวมถึงการถากถาง

ข1าง แนวหญ1าแฝกเพื่อกำจัดวัชพืช  

 9.3 การปลูกซ8อมหรือแยกหน8อแก8 ควรทำในช8วงฤดูฝนหรือในเวลา

ที่ เหมาะสมเพื ่อมิให1แถวหญ1าแฝกเกิดช8องว8าง จะทำให1แนวหญ1าแฝกมี

ประสิทธิภาพ ในการปbองกันการชะล1างพังทลายของดิน ทั้งน้ีควรตัดแยกหน8อ
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แก8ที่ออกดอกหรือ แห1งแล1วออกไปเพื่อให1หน8อใหม8แทรกขึ้นมาได1อย8างเต็มที่ 

จะทำให1แนวรั้วหญ1า แฝกมีการเจริญเติมโตอย8างสม่ำเสมอและแข็งแรง 

 9.4 โรคและแมลงศัตรูของหญ1าแฝก โรคที่พบมากได1แก8 ใบไหม1 

หรือ ปลายใบแห1งซ่ึงอาจเกิดจากเช้ือราโดยโรคน้ีจะระบาดในสภาพพื้นที่แห1ง

แล1ง ดิน เสื่อมโทรม จะทำให1ต1นแคระแกร็น ส8วนโรคใบขาวหรือหัวหงอก

เกิดขึ้นจากเช้ือ แบคทีเรียและโรคโคนเน8าเกิดจากเช้ือรา สำหรับแมลงที่พบ

มาก ได1แก8 เพล้ียแปbง ดูดกินน้ำเล้ียงด1านในโคนกอ จะเข1าทำลายในกอหญ1า

แฝกทึบหรือมีร8มเงา ดังนั้น จึงมีการตัดใบหญ1าแฝกให1มีความสูงจากพื้นดิน

ประมาณ 50-75 เซนติเมตร รวมทั้งมีการปbองกันและกำจัดโรคตามสมควร 

  9.5 การควบคุมความสูง การตัดใบทุก 3-4 เดือน จะช8วยให1แถว 

หญ1าแฝกมีการเจริญเติบโตขึ้นและเพิ่มการแตกกอช8วยกำจัดช8อดอกและหน8อ

แก8  ที่แห1งตาย ทำให1สังเกตเห็นแนวแถวหญ1าแฝกอย8างชัดเจน ปbองกันการไถ

แนวหญ1าแฝกโดยไม8ตั้งใจสำหรับช8วงต1นฤดูฝนควรตัดใบให1สั้น สูงจากดิน 

ประมาณ 5 เซนติเมตร ในส8วนช8วงกลางและปลายฤดูฝนควรตัดใบไม8ต่ำกว8า 

ประมาณ 40- 50 เซนติเมตร การตัดใบเพื่อนำไปใช1ทำผลิตภัณฑLหัตถกรรม 

หากเป$นช8วงฤดูให1 ตัดทุก 60 วัน หรือหากต1องการความยาวของหญ1าแฝก

เพื่อทำตับแฝกมุงหลังคา ควรปล8อยให1ได1ความยาว 1 เมตร ขึ้นไป 
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ภาพที่ 7 ระยะเวลาการเตรียมกล1าในถุงพลาสติกและการใช1กล1าเปลือยราก 
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บทท่ี2 

การปลูกและการใช4ประโยชนUหญ4าแฝก 
 การปลูกหญ1าแฝกมีประโยชนLในการพื้นฟูดินจากสภาพดินเสื่อม

โทรมให1 กลับมามีความอุดมสมบูรณL ทั้งดินลูกรัง ดินทราย แม1กระทั้งดิน

เหนียวน้ำท8วมขัง การปลูกเพื่ออนุรักษLดินและน้ำ รักษาหน1าดินปbองกันการ

ชะล1างทลายของหน1าดิน และความชุ8มชื้นในดิน และการใช1ประโยชนLจาก

ด1านอ่ืน ๆ อาทิ การทำปุ�ย การปลูกแฝกในงานปศุสัตวL การปลูกแฝกกับการ

เล้ียงปลาและกบ และการใช1ใบหญ1า แฝกทำผลิตภัณฑLหัตถกรรม 

1. การปลูกหญ4าแฝกเพ่ือฟfgนฟูดิน  

การปลูกหญ1าแฝกเพื ่อฟ� �นฟูดินที ่เสื ่อมโทรม อันได1แก8 ดินที ่มี

ลักษณะ เป$นดินลูกรัง ดินทราย หรือดินเหนียวน้ำท8วมขัง ระบบรากของหญ1า

แฝกที่ กระจายหนาแน8นและหยั่งลงลึกสามารถดูดซับแร8ธาตุอาหารในดินมา

สะสมไว1 การไถกลบแนวกอหญ1าแฝกเป$นการพลิกฟ��นดินให1กลับมามีความ

อุดมสมบูรณLได1 การปลูกเพื่อปรับปรุงพื้นที่เส่ือมโทรมจะต1องปลูกให1เต็มพื้นที่

ที ่ต 1องการปรับปรุง โดยให1ระยะห8างระหว8างต1นและระหว8างแถว 50x50 

เซนติเมตร เมื่อหญ1าแฝก อายุประมาณ 2-3 ปZ สามารถตัดส8วนใบออกและ

รากสามารถไถกลบเพื่อย8อย สลายเป$นอินทรียวัตถุ ซ่ึงจะช8วยปรับสภาพของ

ดินให1สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได1 ต8อไป การปลูกหญ1าแฝกในพื้นที่ดินลูกรัง 

ดินเหนียวมีหรือน้ำขัง มีวิธีการดังน้ี  
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- ข้ันตอนการปลูกหญ4าแฝกเพื่อฟfgนฟูดิน 

1. การเตรียมกล1าหญ1าแฝก ควรตัดใบหญ1าแฝกและรากทิ้ง ให1

เหลือ ความยาวของกล1าหญ1าแฝกประมาณ 20 ซม.  

2. ขุดหลุมและรองด1วยปุ�ยหมัก  

3. ควรปลูกให1ลำต1นของต1นกล1าตั้งตรงกับพื้นดิน  

4. การปลูกหญ1าแฝกระยะห8าง 50x 50 ซม. ตลอดทั้งแนวเนื้อที่ 

เพื่อเป$นการห8มดิน  

5. เมื่อแฝกอายุ 6 เดือนต1องตัดแต8งโดยตัดให1เหลือความสูงจาก

โคน ต1นหญ1าแฝก ประมาณ 10-20 ซม. ช8วยเร8งให1เกิดรากใหม8 ใบหญ1าแฝกที่

ตัดออก สามารถนำไปคลุมดินในพื้นที่เพื่อเป$นการรักษาความช้ืนในดินได1ด ี  

6. เม่ือแฝกอายุ 1 ปZ ไถ8กลบ 1 ครั้ง เพื่อให1ดินมีสารอาหารจากราก 

หญ1าแฝกและเกิดการทับถมของใบและรากหญ1าแฝกล1วนเป$นสารอาหารช้ัน

เลิศ ให1กับดิน  

7. เม่ือไถ8กลบแล1วจะต1องทำการปลูกใหม8 ตามแนวเพื่อทำการปรับ 

สภาพดิน และควรปลูกซ้ำ 3-5 ปZ (ในกรณีที่ดินไม8มีคุณภาพ ไม8สามารถปลูก 

27 พืชผลทางการเกษตรได1) จะทำให1ดินกลับมามีความอุดมสมบูรณLด1วยธาตุ

อาหารอีกครั้ง  

8. กรณีพื้นที่ดินเหนียวหรือที่มีน้ำขัง ควรมีร8องระบายน้ำออกจาก 

พื้นที่ได1เร็วใช1หญ1าแฝกลุ8ม วิธีการปลูกเหมือนกับหญ1าแฝกดอนที่ปลูกในพื้น

ที่ดินลูกรัง 
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ภาพที่ 8 การปลูกหญ1าแฝกเพื่อฟ��นฟูดิน 

 

2. การปลูกหญ4าแฝกอนุรักษUดินและน้ำ 

2.1 การปลูกหญ4าแฝกปกปiองรักษาหน4าดิน  

2.1.1 พื้นที่ลาดชัน ควรปลูกเป$นแนวเดี่ยวขวางความลาดชันของ 

พื้นที่เป$นช8วง ๆ และพื้นที่ระหว8างแถวหญ1าแฝกจะเป$นพื้นที่ปลูกพืชหลักโดย 

ระยะห8างของแถวหญ1าแฝกขึ ้นกับความลาดเทของพื ้นที่วิธีการปลูกการ

เตรียมกล1าหญ1าแฝก ควรตัดใบหญ1าแฝกและราก ทิ้ง ให1เหลือความยาวของ

กล1าหญ1าแฝกประมาณ 20 เซนติเมตร ขุดหลุมและรอง ด1วยปุ�ยหมัก ควร

ปลูกให1ลำต1นของต1นกล1าตั้งตรงกับพื้นดินจะได1ผลดีกว8าควรปลูกคู8ขนาดไป

กับแนวของต1นไม1 ในกรณีที่ต1นไม1ปลูกแนวตรงระยะห8างของแปลง ต1นไม1 3 

เมตร โดยปลูกหญ1าแฝกเสริมตรงกลาง 
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ภาพที่ 9 การปลูกหญ1าแฝกบนพื้นที่ลาดชัน 

 

2.1.2 พื้นที่แหลJงน้ำ อ8างเก็บน้ำวางแนวปลูกเป$นแถวตามระดับ 

คลองส8งน้ำและคลองระบายน้ำ  แม8น้ำ ลำคลอง ปลูกเป$นแถวตามแนวระดับ

ขนาน ไปตามคลองหรือแม8น้ำ ให1ห8างจากริมคลองหรือแม8น้ำประมาณ 50 

เซนติเมตร และความปลูกเป$นแถวอย8างน1อย 3 แถว ดังน้ี  
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แถวท่ี1. ปลูกที่ระดับทางน้ำล1นหรือระดับกักเก็บน้ำจนรอบอ8าง 

แถวท่ี2. ปลูกที่ระดับสูงกว8าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 เซนติเมตร 

จนรอบอ8าง  

แถวท่ี3. ปลูกที่ระดับต่ำ กว8าแถวที่ 1 ตามแนวดิ่ง 20 เซนติเมตร 

จนรอบอ8าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10 การปลูกหญ1าแฝกพื้นที่แหล8งน้ำ 

 

2.1.3 รJองน้ำปลูกพาดผ8านร8องน้ำเป$นรูปตัววีคว่ำโดยส8วนแหลม 

ของตัววีจะอยู8 กลางร8องน้ำและหันทวนน้ำแขนทั้งสองข1างตัววีจะพาดขึ้นไป

บนฝc�งร8องน้ำาทั้งสองด1านโดยใช1กล1าหญ1าแฝกแบบถุงระยะปลูกระหว8างต1น

10 เซนติเมตร ระยะห8างระหว8างแนวตัววีประมาณ 1 เมตร 
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ภาพที่ 11 การปลูกหญ1าแฝกพื้นที่ร8องน้ำ 

 

2.1.4 บJอน้ำสระน้ำ วิธีการปลูกรอบขอบสระน้ำหรือบ8อเล้ียงปลา 

การเตรียมกล1าหญ1าแฝก ตัดใบหญ1าแฝกและรากทิ้ง ให1เหลือความยาวของ

กล1า หญ1าแฝกประมาณ 20 ซม. ขุดหลุมและรองด1วยปุ�ยหมัก ปลูกรอบขอบ

สระด1าน ใน คือ ปากบ8อ รอบขอบปากบ8อทั้งหมด รอบขอบสระด1านนอก คือ 

รอบคัน ทางเดิน วางแนวปลูกเป$นแนวระดับอย8างน1อย 2 แถวดังนี้แถวที่ 1 

บริเวณขอบ 30 บ8อห8างจากริมขอบบ8อประมาณ 50 เซนติเมตร แถวที่ 2 
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ระดับทางน้ำเข1าบ8อ กรณีที่มีต1นไม1อยู8บริเวณขอบสระให1ปลูกวิธีพุ8มกลมรอบ

ต1นไม1ได1เช8นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12 การปลูกหญ1าแฝกพื้นที่บ8อน้ำ 
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2.1.5 ไหลJถนน พื้นที่ไหลJถนน ปลูกแนวด1านข1างตามแนวถนน 

โดยแนวแรกจะอยู8บนไหล8ถนนถัดลงไปอยู8ตำ่กว8าไหล8ถนนประมาณ ประมาณ 

100 เซนติเมตร หากไหล8ถนนมีความลาดชันมากสามารถปลูกระยะ 50 

เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 การปลูกหญ1าแฝกบนพื้นที่ไหล8ทางถนน 

 

2.2 การปลูกหญ4าแฝกบำรุงดินและรักษาความช้ืนในไรJ/สวน  

สำหรับพืชเศรษฐกิจ เช8น ยางพารา มะม8วง ลำไย มะนาว หรือไม1

ผลอ่ืน สามารถใช1หญ1าแฝกปลูกเป$นแนวแถวสลับระหว8างแถว หรือล1อมรอบ

ต1นเพื่อช8วย ดูดซับอาหารในดินมาสะสมไว1บริเวณรากของหญ1าแฝกและช8วย



 31 

รักษาความชื่นใน ดินให1น้ำกับต1นไม1ใหญ8ได1ดี ปลูกแบบเป$นพุ8มวงกลม ครึ่ง

วงกลม เป$นแนวแถว มี วิธีการดังน้ี 

 2.2.1 การปลูกแบบพุJมวงกลม สำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อรักษา 

ความชุ8มช้ืนของหน1าดินให1กับต1นไม1เป$นแนววงกลม การเตรียมกล1าหญ1าแฝก 

ควร ตัดใบหญ1าแฝกและรากทิ้ง ให1เหลือความยาวของกล1าหญ1าแฝกประมาณ 

20 ซม. ขุดหลุมและรองด1วยปุ�ยหมัก ควรปลูกให1ลำต1นของต1นกล1าตั้งตรงกับ

พื้นดินจะ 32 ได1ผลดีกว8าควรปลูกให1ห8างจากร8มเงาต1นไม1ประมาณ 50 ซม. 

ให1มีระยะห8าง ระหว8างกอประมาณ 10 ซม. 1 ปZรากหยั่งลึก 1.5 เมตร 2-3 ปZ 

3-4 เมตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 การปลูกหญ1าแฝกแบบพุ8มวงกลม 
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2.2.2 การปลูกแบบคร่ึงวงกลม ให1แนวหญ1าห8างจากโคนต1นไม1ผล 

ประมาณ ๑.๕-๒ เมตรและตัดให1เป$นรูปครึ่งวงกลม ควรศึกษาสังเกตการวาง

ของ แนวกอหญ1าแฝกกับทิศรับแสงแดดของไม1ผลแต8ละชนิดว8าปลูกแฝกฝc�ง

รับแดดเช1า หรือบ8ายให1ผลแตกต8างกันหรือไม8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การปลูกหญ1าแฝกแบบครึ่งวงกลม 

 

 2.2.3 การปลูกเปlนแนวแถว ระหว8างพืชหรือไม1ผล อาจปลูกทุก 

แนว ถ1ามีพื้นที่กว1างในแนวเดียวกันปลูกหญ1าแฝก 2 แถว หรือเว1น 1-2 แถว

แล1ว จึงปลูกหญ1าแฝก 1 แถว 
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ภาพที่ 16 การปลูกหญ1าแฝกแบบแนวแถว 

 

 2.2.4 การปลูกในแนวแปลงสวนผัก ปลูกเป$นแถวตามแนวขอบ 

แปลงผัก เมื่อแฝกมีอายุทุก 3-4 เดือน ตัดใบออก ให1เหลือโคนต1นหญ1าแฝก 

ประมาณ 10-15 ซม. เม่ือตัดใบหญ1าแฝกแล1วควรน าไปคลุมแปลงผักเพื่อให1

ดินมีความชุ8มช้ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 17 การปลูกหญ1าแฝกแบบแนวแปลงสวนผัก 
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3. การปลูกหญ4าแฝกกับการปศุสัตวUและประมง  

การปลูกหญ1าแฝกในพื้นที่ที่เลี้ยง เป$ด ไก8 ห8าน หรือ สุกร วัว จะ

ช8วยให1 เป$ดไก8 ห8านสามารถจิกหาอาหารจากโคนโดยรอบแนวกอหญ1าแฝก

รักษาอุณหภูมิ ความช้ืน บริเวณโดยรอบของโรงเรือน มีวิธีการปลูกดังน้ี 

  3.1 การปลูกหญ4าแฝกกับการปศุสัตวU ปลูกห8างจากโรงเรือน

ประมาณ 10 เมตร แต8ไม8เกิน 15 เมตร กรณีมี พื้นที่จำกัด ให1ปลูกห8างจาก

โรงเรือน 3-5 เมตร เมื่อตัดใบหญ1าแฝกแล1วให1นำใบ หญ1าแฝกมารองพื้นให1

เป$ด ไก8 เพื่อเพิ่มความอบอุ8นให1แก8สัตวLได1 การรองพื้นอาจ เป$นพื้นดินหรือพื้น

ปูนก็ได1ตามสภาพแวดล1อมที่เป$นอยู8 กรณีปูพื้นโรงเล้ียงหมู 3 วันควรเปล่ียน

หญ1า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 การปลูกหญ1าแฝกกับการปศุสัตวL 
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 3.2 การปลูกหญ4าแฝกกับงานประมง การปลูกหญ1าแฝกในบ8อ

เลี้ยงปลาหรือบ8อเลี้ยงกบ ระบบรากของหญ1า แฝกสามารถช8วยบำบัดน้ำได1

และเป$นแหล8งอาหารให1กับปลาและกบได1ดี 36 การปลูกแฝกบนแปลงรอยน้ำ 

ในบ8อเล้ียงปลามีวิธีดังน้ี 

 1. ทำท8อ PVC มาต8อให1เป$นแพรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ1าและเป$นช8องๆ  

 2. นำตะแกรงพลาสติกมาขึงด1านบนของแพโดยมัดกับโครงท8อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 โครงท8อพีวีซีและลวดตะข8าย 

   

 3. นำต1นกล1วยผ8าครึ่งใช1กาบกล1วยมัดตามแนวของรูปทรงแพ  

 4. จากน้ันนำต1นกล1าหญ1าแฝกแนวที่มัดต1นกล1วยไว1 เป$นช8องๆ 
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ภาพที่ 20 ผ8าต1นกล1วยแล1ววางบนโครงสร1างท8อพีวีซี 

 

 5. นำดินมาโรยบนกาบกล1วยและปลูกหญ1าแฝกบนแพ รากหญ1า 

แฝกจะยาวรอดตะแกรงลงในน้ำ รากจะเป$นอาหารให1ปลาและบำบัดน้ำได1 

 6. เม่ืออายุ 3-5 เดือนตัดใบหญ1าแฝก เพื่อเป$นอาหารปลาได1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 การปลูกหญ1าแฝกในบ8อเล้ียงปลา 
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3.3 การปลูกหญ4าแฝกรอบบริเวณบJอเล้ียงกบ วิธีการปลูกหญ1า

แฝกและการเตรียมพื้นที ่

 1. ทำโรงเล้ียงด1วยโครงเสาโดยขึงสแลนล1อมรอบ เพื่อปbองกัน นก 

หนู กินตัวอ8อนกบ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 โรงเรือนเล้ียงกบ (1) 

2. ขุดสระน้ำขนาดตามสภาพพื ้นที่ 1 โรง อาจขุดสระน้ำได1 2-3 

สระ  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 โรงเรือนเล้ียงกบ (2) 
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3. จากนั ้นปลูกหญ1าแฝก ภายในบริเวณโรงเรือน โดยปลูกให1

ต1นหญ1าแฝกห8างกัน 50 x 50 ซม  

ประโยชนUของการปลูกหญ4าแฝกบริเวณบJอเล้ียงกบ 

 1. เพื่อให1หญ1าแฝกได1เป$นอาหารของกบ 

 2. หญ1าแฝกจะเป$นที่อยู8อาศัยของกบ  

 3. การตัดแต8งใบหญ1าแฝก เพื่อคลุ8มดิน ให1พื้นดินภายในโรงเลี้ยง

กบมีความชุ8มช้ืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 24 ลักษณะการปลูกหญ1าแฝกในบ8อเล้ียงกบ 
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4. การนำใบหญ4าแฝกไปใช4ประโยชนUด4านอ่ืนๆ  

 4.1 การปลูกหญ4าแฝกกับการสร4างโรงเรือน การปลูกหญ1าแฝก

เพื่อการใช1ประโยชนLในการสร1างโรงเรือน วิธีการนำหญ1าแฝกมาทำตับเพื่อมุ8ง

หลักคาโรงเรือน 

  1. เมื่อหญ1าแฝกมีอายุ 4-6 เดือน เกี่ยวโดยเลือกขนาดความ ยาว

ขนาด 1 เมตร ขึ้นไป  

 2. รวบปลายใบหญ1าแฝกเพื่อสลัดให1เหลือแต8หญ1าแฝกที่มีความ 

ยาวเท8าๆกัน นำใบหญ1าแฝกตากแดดให1แห1ง  

 3. เตรียมไม1ไผ8ผ8าซีกขนาดหนา 1 – 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 

120 - 150 เซนติเมตร และเชือกหรือเส1นตอกสำหรับมัด  

 4. นำใบหญ1าแฝกที่แห1งสนิทแล1วมามัดเป$นตับ โดยใช1ใบหญ1าแฝก 

ประมาณ 1 กำมือ วางใบหญ1าแฝกโดยให1ไม1ไผ8อยู8กึ่งกลางความยาวของใบ

หญ1าแฝกจากนั้นพับครึ่งของกำหญ1าแฝกแล1วใช1เชือกหรือเส1นตอกมัดเรียง

ติดกันจนสุดความยาวของไม1ไผ8จากน้ันนำไปใช1งานมุงหลังคาได1 
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ภาพที่ 25 การมัดตับหญ1าแฝกเพื่อทำโรงเรือน 
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4.2 การปลูกหญ4าแฝก กับงานหัตถกรรม การเก็บเกี่ยวใบหญ1า เพื่อนำมา

ทำผลิตภัณฑL หัตถกรรมควรเลือกตัด ในช8วงฤดูฝนทุ ก 2 เดือน โดยคำนึงถึง

ความยาวของใบประมาณ 80 เซนติเมตร หรือใบ ที่ไม8แก8จนเกินไป ใบหญ1 า 

แฝกที่อ8อนเม่ือนำมาทำผลิตภัณฑLจะได1 เส1นใบที่ละเอียดอ8อน นุ8ม ถ1าเป$นใบ

แก8จะทำให1ได1งานเส1นใบใหญ8 และหยาบ 
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บทท่ี3 
การใช4หญ4าแฝกเพ่ืองานหัตถกรรม 

1.ขั้นตอนและวิธีการในการเตรียมหญ4าแฝกเพ่ืองานหัตถกรรม 
 การตัดหญ1าแฝก หญ1าแฝกแต8ละพันธุL การเจริญเติบโตไม8เท8ากัน 

แต8พอประมาณอายุที่จะนำมาใช1งานได1 คือ แฝกที่ปลูกใหม8หากได1มีการบำรุง

ดี อายุประมาณ 5 – 6 เดือน ก็ตัดมาใช1งานได1 หลังจากนั้นก็จะตัดได1ทุก

เดือน แฝกอ8อนจะใช1งานได1ดี หากแฝกเริ่มมีดอกจะแข็ง หักง8ายไม8เหมาะสม

สำหรับทำผลิตภัณฑL เม่ือเราเลือกแฝกในแปลงได1เหมาะสมสำหรับการใช1งาน

แล1ว ก็ลงมือจากหญ1าแฝก การตัดต1องตัดทั้งร8องคือตัดหมดเลย ตัดเป$น

บางส8วนไม8ได1เพราะหญ1าแฝกจะแตกใบใหม8ไม8พร1อมกัน ทำให1ใบอ8อนแก8ไม8

เท8ากัน วิธีตัดใช1เคียวเกี่ยวเหมือนเกี่ยวข1าวจะสะดวก เมื่อตัดได1ให1วางให1

เรียบร1อย ระวังไม8ให1หญ1าหักตอนสด เม่ือแห1งเส1นก็จะขาดการตากหญ1าแฝก 

วันแรกควรนำแฝกมากระจายเรียงให1เป$นแนว พอแฝกเริ่มเหี่ยวก็คัดส8วนที่ใช1

การไม8ได1ออกไป เอาส8วนที่ใช1ได1มามัดปลายเป$นกำๆ เพือ่ให1สะดวกในการขน

ย1ายและเก็บ เม่ือคัดเสร็จก็นำมาตากโดยแผ8ด1านโคนของแฝกออกให1บางเป$น

รูปพัด และวางเรียงกันให1เป$นระเบียบจะดูเรียบไม8ยุ8งเหยิง ทำให1แฝกแห1งเร็ว 

ตากประมาณ 3 – 5 วัน หากฝนไม8ตกก็ไม8ต1องเก็บระหว8างตาก เม่ือแห1งแล1ว

ก็นำไปใช1งานได1เลยการเตรียมเส1นหญ1าแฝกสำหรับทำผลิตภัณฑL นำหญ1า

แฝกที่แห1งแล1วมาเตรียมเส1นให1เหมาะสมกับผลิตภัณฑLที่จะทำโดยการแยก

เส1นสั ้นและเส1นยาว ความอ8อนและแข็งออกตามความเหมาะสมที ่จะใช1

แล1วแต8ชนิดของผลิตภัณฑL ซ่ึงมีหลายวิธี ได1แก8การใช1ใบหญ1าแฝกตากแห1งมา

ทำผลิตภัณฑLหัตถกรรมโดยไม8จำเป$นต1องผ8านกระบวนการอ่ืน แต8ผู1สานควร
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จะต1องระวัง และดูลักษณะทิศทางของหนามเล็กๆที่ปลายใบ ตัดปลายใบ

ออกประมาณ 20 ซม. เพราะปลายใบจะคม และรูดใบไปตามทิศทางของ

หนาม วิธีนี้เหมาะสมกับการทำผลิตภัณฑLสานหยาบๆ ไม8ต1องมีการประณีต

การรีด เพื่อให1เรียบแยกเส1นสำหรับสานลายการเรียด ให1นำใบหญ1าแฝกที่

ตากแห1งแล1วมาเรียดเป$นเส1นเล็กๆ ขนาดเท8ากันเพื่อสานเป$นผลิตภัณฑL วิธีน้ี

เหมาะกับการทำผลิตภัณฑLที่ต1องการความละเอียดและความประณีต การใช1

วิธีนำมาต1ม หากต1องการให1เส1นหญ1าแฝกเหนียวขึ้น นำใบหญ1าแฝกไปต1มใน

น้ำสะอาดผสมเกลือแกง โดยใช1อัตราส8วน น้ำ 10 ลิตรต8อเกลือแกง 1 ช1อน

โต�ะ ต1มให1เดือดประมาณ 10 – 15 นาที แล1วนำมาล1างให1สะอาด 1 ครั้ง ตาก

ให1แห1งจะได1เส1นหญ1าแฝกที่เหนียวและขาวขึ้น ทำให1ไม8ค8อยมีเช้ือราแต8ความ

มันเงาของเส1นหญ1าจะลดน1อยลงการที่จะเลือกใช1วิธีไหนก็ขึ้นอยู8กับประเภท

ของผลิตภัณฑL ว8าต1องการความประณีตมากน1อยเพียงใด และต1องคำนึงถึง

เวลาที่จะใช1ในการผลิตด1วย ควรคัดเลือกเฉพาะใบหญ1าแฝกอ8อน โดยก8อน

นำมาสานให1พรมน้ำเพื่อให1ใบไม8แข็งกระด1างในการสาน หรือ จะใช1ผ1าชุบน้ำ

หมาดๆ รูดขนที่ใบก8อนสานก็ได1การย1อมสีหญ1าแฝก ในปcจจุบันแม1ว8าจะมีสี

สังเคราะหLเกิดขึน้มากมาย แต8ก็ได1เริ่มมีความนิยมที่จะกลับไป ใช1สีธรรมชาติ

กันมากขึ้น แม1ว8าสีสังเคราะหLจะมีความสดสวยและคงทน แต8สีก็ฉูดฉาดมาก

เกิน สู1สีธรรมชาติที่เย็นตากว8าไม8ได1 นอกจากน้ี สีธรรมชาติยังมีประวัติความ

เป$นมาของสีแต8ละชนิดซ่ึงเป$นส่ิงที่สามารถหาได1ในชุมชนแต8ละท1องถิ่น อีกทั้ง

คุณสมบัติที่สำคัญยิ่งของสีธรรมชาติที่ละลายน้ำได1และจุลินทรียLสามารถย8อย

สลายได1ง8าย ซ่ึงจะช8วยลดภาวะแวดล1อมเป$นพิษ ต8างจากสีสังเคราะหLที่จะทำ

ให1ในแม8น้ำลำคลองมีสารตกค1าง จึงควรส8งเสริมการศึกษาการใช1สีธรรมชาติ

ให1มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ วิธีการย1อมสามารถทำได1 2 วิธี 

ดังน้ี 
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1.1วิธีการย4อมสีธรรมชาติ 

 สีธรรมชาติจะดูดติดสีได1ผลดีเม่ือน้ำย1อมสามารถแทรกซึมเข1าไปใน

เส1นใยได1อย8างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงมีความจำเป$นต1องคัดเลือกและ

ขจัดสิ่งเจือปน สิ่งสกปรกที่ติดมากับเส1นใยออกเสียก8อน ซึ่งกระบวนการน้ี

เรียกว8า การเตรียมวัสดุก8อนการย1อม  

 1.1.1สีย4อมจากธรรมชาติแบJงเปlน 3 ประเภท คือ 

 สีที่ได1จากสัตวL ได1แก8 ครั่ง 

 สีที่ได1จากแร8ธาตุ ได1แก8 ดินแดงหรือดินลูกรัง ดินโคลน 

 สีที ่ได1จากพืชเป$นสีที่ได1จากส8วนต8างๆของพืช ได1แก8 ราก แก8น 

เปลือกดอกผลและใบ 

 สีที่ได1จากธรรมชาติทั้ง 3 ประเภทน้ี ที่ใช1กันมากที่สุด คือสีที่ได1จาก

พืช ซ่ึงส8วนต8างๆของพืชจะให1สีแตกต8างกัน เช8น ใบจากพืชเกือบทุกชนิดให1สี

เขียวที่ใกล1เคียง สีจากแก8นของลำต1นส8วนมากจะให1สีเหลืองและสีน้ำตาล 

ดอกและผลส8วนมากจะให1สีตามดอกและสีของผลที่มองเห็น ส8วนต8างๆของ

พืชที่ต8างชนิดกันอาจให1สีเหมือนกันได1 เช8น สีเหลืองอาจได1จากแก8นไม1จำพวก

แก8นแกแล แก8นขนุน สีแดงได1จากแก8นฝาง ครั่ง ลูกคำแสด สีดำได1จากผล

มะเกลือ สีเขียวได1จากใบสบู8เลือด ใบหูกวาง สีฟbาได1จากดอกอัญชัน ซ่ึงสีที่ได1

จากดอกและใบจะมีความคงทนน1อยกว8าสีที่ได1จากแก8น ราก และผล 

 วิธีการย1อมโดยการนำวัสดุธรรมชาติที่ให1สีมาล1างทำความสะอาด 

บางชนิดอาจจะต 1องบดหร ือฝานให1 เป $นแผ8นบางหร ือใช 1ส ับเป $น ช้ิน

พอประมาณ แล1วนำไปแช8น้ำ อาจเป$นชั่วโมง หรือเป$นวันแล1วแต8ชนิดของ

วัสดุให1สีธรรมชาติที่นำมาย1อม ต1มให1เดือดอย8างน1อย 1 ชั่วโมง แล1วแต8ชนิด 

จากนั้นนำใบหญ1าแฝก หรือเส1นเกลียวหญ1าแฝกลงไปต1มในน้ำสีเดือดอ8อนๆ

พลิกดูความเข1มของสีตามต1องการ จากน้ันนำขึ้น 
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ตารางที่ 1 ชนิดและสีย1อมจากธรรมชาต ิ

วัสดุ – พรรณไม4 สJวนที่ใช4 สีที่ได4 

กระโดน , ประดู8 , ขนุน เปลืองของลำต1น 
ครีม – เหลือง – เหลืองเข1ม – 

น้ำตาล 

เพกา + จุนสี เปลืองของลำต1น สีไพลเน8าทอง 

ฝาง แก8นของลำต1น 
ส 1มแดง – ม 8วงแดง – แดง

ชมพู 

ขี้เหล็ก , หูกวาง ใบ 
ค ร ี ม เหล ื อ ง  –  เหล ื อ ง  – 

น้ำตาลเหลือง 

กระเจ๊ียบ ดอก เทาเขียว – น้ำตาลม8วง – แดง 

อัญชัน ดอก 
น้ำเงินม8วง – เขียว – ฟbาน้ำ

เงิน – ฟbาเขียว 

ผลทับทิม เปลือกของผล เหลือง – น้ำตาลเหลือง 

ผลมะเกลือ ทั้งผล น้ำตาลเทา – ดำ – น้ำตาล 

ผลหม8อน ทั้งผล 
ม8วงเข1ม – ม8วงแดง – ม8วง – 

เหลืองเขียว 

คร่ัง รัง 
แดงส 1ม – ม 8วงแดง – แดง

เลือดหมู 

พิมาน + ประดู8 ต1น เทาเข1ม 

สบู8เลือด ต1น เขียว 

ต1นหญ1ามน + จุนสี ใบ + ต1น เขียวตองอ8อน – เขียวเข1ม 
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ลูกคูนอ8อน , ลูกคูนแหง ทั้งลูก น้ำตาลทอง , น้ำตาลแดง 

ต1นมือเสือปAา ต1น + ใบ เขียวไพล 

 

 1.1.2 วิธีการย4อมสีเคมี 

 คัดเลือกใบหญ1าแฝกที่มีใบสวยนำไปจุ8มน้ำแล1ววางพักไว1ให1สะเด็ด

น้ำพอหมาดๆต1มน้ำให1เดือดใส8สีเคมี (สำหรับย1อมผ1า) สีที่ต1องการลงไป ใส8

เกลือประมาณ 1 ช1อนโต�ะ ต8อน้ำ 1 ปZ�บ เพื่อให1ได1สีที่สดใสแวววาว นำใบ

หญ1าแฝกที่แห1งพอหมาดๆใส8ลงไปต1มในน้ำสีที่กำลังเดือดประมาณครึ่งช่ัวโมง 

นำใบหญ1าแฝกขึ ้นมาล1างด1วยน้ำสะอาดหลายครั ้ง จนกระทั ่งน้ำที ่ล 1 าง

กลายเป$นน้ำใสนำไปผ่ึงลมในที่ร8มให1แห1ง เม่ือแห1งสนิทแล1วจึงนำมาสานเป$น

ลวดลายตามความต1องการการอบกำมะถัน การนำใบหญ1าแฝกและผลิตภัณฑL

จากใบหญ1าแฝกมาอบกำมะถันเพ ื ่อให 1ขาวขึ ้น เพราะหญ1าแฝกจะโดน

ความช้ืนอาจเปล่ียนเป$นสีเหลือง เม่ืออบกำมะถันแล1ว สีจะขาวขึ้น ส8วนมาก

นิยมอบกำมะถันเมื่อทำผลิตภัณฑLเสร็จแล1ว หากอบกำมะถันก8อน เมื่อหญ1า

แฝกโดนน้ำขณะทำผลิตภัณฑLเพราะจะต1องพรมน้ำช8วยให1น่ิม สีของหญ1าแฝก

จะเหลืองอีก วิธีการอบกำมะถันสามารถทำได1 5 ขั้นดังน้ี 

 1. เตรียมตู1อบขนาดความกว1าง 1 เมตร ความยาว 1.50 เมตร 

 2. เตรียมถ8านหุงข1าว พร1อมภาชนะถ1วยกระเบื้องหรือกระป�องนม 

 3. เตรียมกำมะถันปAน 1 ช1อนโต�ะ 

 4. นำผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝกเรียงไว1ข1างบนให1เรียบร1อย 

 5. นำถ8านหุงข1าวที่ติดไฟแล1วใส8ภาชนะกระเบื้องหรือกระป�องนม 

 นำกำมะถันผลโรยลงไปในถ8านที ่ติดไฟแล1วก็เกิดไฟลุกเป$นควัน

นำไปวางในตู1ที่เตรียมไว1ช้ันล8าง 
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1.2 เคร่ืองมือและเคร่ืองใช4ในการทำผลิตภัณฑUจากหญ4าแฝก 

 เครื่องมือและอุปกรณLที่ใช1ในการทำผลิตภัณฑLประกอบด1วย 

 เครื่องรีดหญ4าแฝกทำด4วยโลหะลูกกลิ้งชุบโครเมียมชนิดแข็ง 

(hard chrome) เพื่อกันไม8ให1เกิดสนิม มีสกรูอยู8ด1านบน 2 ตัว สำหรับคลาย

ให1กว1างและให1แคบเพื่อสะดวกในการรีด 

 เข็มสอดนำ ใช1สอดในร8องแคบๆ เช8น สอดลงในช8องที่ติดกันมาก 

เข็มจะนำเส1นใยของหญ1าแฝกผ8านไปได1สะดวก 

 เหล็กเจาะนำ (awl) ใช1ปลายแหลมของเครื่องมือเจาะให1ทะลุ เม่ือ

ขยายด1วยเหล็กเจาะจนเป$นรูแล1วจึงใช1เข็มสอดนำตาม จะทำให1ง8ายขึ้น 

 คีมปลายแบน (flat nose pliers) ใช1ดึงเส1นใยหรือใช1คีมแทนมือ

ได1หรือใช1กับของเล็กๆที่มือไม8สามารถจับได1ถนัด 

 กรรไกร (shear) มีไว1สำหรับตัดหญ1าแฝกเป$นสิ ่งสำคัญ เพราะ

จะต1องใช1ในการตัดหรือเล็มส8วนต8างๆในกิจกรรมของการทำงาน 

 ไม4บรรทัด (ruler) มีเตรียมไว1ในการวัดขนาดให1เส1นตรงในการ

ออกแบบต8างๆที่เก่ียวข1องกับงานหญ1าแฝก 

 ดินสอควรใช4 2B เป$นอย8างต่ำ ไม8อ8อนไม8แข ็ง เพื ่อใช1บ ันทึก

ข1อความเก่ียวกับงานหญ1าแฝกหรืองานเขียนแบบต8างๆ 

 ยางลบ (eraser) ต1องจัดหาไว1ประจำเมื ่อมีความจำเป$น หาก

ผิดพลาดก็จะได1ลบและทำงานได1สะดวก งานก็จะสะอาดเรียบร1อยด ี

 มีดใช1ตัด ถาก เหลา ตามแต8ความจำเป$น มีดต1องคมอยู8เสมอ เป$น

ของคู8กันกับงานหญ1าแฝก และอาจผลิตขึ้นโดยผสมกับงานอ่ืนๆ 

 ค4อนหัวเหล็ก ส8วนด1ามเป$นไม1 เวลาทำงานต1องดูความเหมาะสมใช1

ทุบหรือตอกตามแต8จะเห็นสมควร 
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 เข็มนำในการเย็บ (Locker needle) เป$นเข็มที่ใช1มือเย็บตลอด 

จังหวะที่เย็บจะดีหรือไม8 อยู8ที่ผู 1เย็บจะตั้งใจมากน1อยเพียงไรหรือเกิดจาก

ความชำนาญโดยแท1 ประโยชนLของการใช1เข็มนำน้ีก็เพราะจักรไม8สามารถเย็บ

ได1 เน่ืองจากแผ8นที่เย็บหนาเกินไป  

 ไม4ปาด (slice wood) ปลายบางมีด1ามถือเรียวเล็กใช1จุ8มกาวยาง

ทาหญ1าแฝกเม่ือต1องการต8อให1มีความยาว 

 กาวยาง (rubber cement) เป$นน้ำยางที่ผสมสำหรับขายตาม

ตลาด แผนกช8างหนังชอบใช1 แต8ไม8ใช1ซังกาวเพราะไม8เหนียว 

 เข็มมีหลักใหญJเรียกได1 2 ชนิด ชนิดที่ 1 เรียกเข็มปลายทู8 (blunt 

needle) เข็มน้ีใช1กับวัสดุที่หยาบไม8ต1องดูผลที่แทงลงไปว8ามีผลอย8างไร ส8วน

ชนิดที่ 2 เรียกเข็มปลายแหลม (pointed needle) เข็มน้ีใช1กับวัสดุที่อ8อนนุ8ม

เป$นงานประณีตละเอียด เข็มปลายแหลมเป$นเข็มที่ใช1กับงานที่เน1นประณีต 

เป$นงานที่มีคุณค8าในด1านศิลปะ เช8น งานปcก งานสอย งานลักพัน ฯลฯ ล1วน

แต8เป$นงานที่สามารถสร1างสรรคLได1งดงามและประณีตด1วยเข็มปลายแหลม

ทั้งส้ิน 

 แลกเกอรU เป$นน้ำมันข1นใช1ผสมกับน้ำมันทินเนอรL ทำให1เจือจาง

และใส สำหรับเคลือบผลิตภัณฑL ทำให1ดูเป$นมันสะอาดตา 

 หุJนไม4 (model of wood) สำหรับเป$นแบบสานหรือเย็บหมวก มี

หลายขนาด ที่นิยมใช1คือเส1นผ8านศูนยLกลาง 17.5 ซม. สูง 9 ซม. 

 เครื ่องตีเกลียว (spinning) เป$นโลหะใช1มือหมุน มีกระสวย 

(spool) ทำด1วยไม1 สวมใส8ขณะที่พันเกลียวไปแล1วครั้งหน่ึงก็หยุด เอาเกลียว

ที่พันแล1วนั้นเก็บเข1าในกระสวย โดยไม8ต1องถอดออกจากเครื่องปc�นเกลียว

เพียงแต8ยกเส1นเชือกให1ตั้งฉากกับกระสวยแล1วปc�นเก็บเข1าไว1 ทำเช8นน้ีต8อไปจน

เต็มกระสวย 
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 จักร (sewing machine) เป$นเครื่องมือที่จำเป$นชนิดหนึ่งในการ

ออกแบบกระเป�า หมวก แผ8นรองของร1อน โคมไฟ ฯลฯ ล1วนแต8เป$นงานที่

ต1องใช1จักรเย็บประกอบเป$นรูปสำเร็จทั้งส้ิน ชนิดของจักรต1องเป$นจักรที่เย็บ

ได1ทั้งธรรมดาและซิกแซก เช8น การเย็บหมวกด1วยการนำเอาเปZยเส1นเล็กๆมา

เย็บซิกแซก ต8อเข1าด1วยกัน หรือการเย็บเส1นเปZยต8อกันเป$นผืน เย็บด1วยจกัร

ซิกแซกเช8นเดียวกัน 

 

2. องคUความรู4รูปแบบด4านการสาน 
2.1 การสาน 

 การสาน คือ ใช1หลักการโดยนำหญ1าแฝกมาไขว1สลับกันไปมา 

อาจจะใช1หุ 8นหรือไม8ใช1หุ 8นก็ได1 การสานของไทยนั ้นมีร ูปแบบต8างกันไป

มากมาย ทั้งที่แตกต8างด1วยลักษณะของแบบลายและวัสดุที ่ใช1ในการสาน 

ด1านลวดลายที่สานน้ัน ส8วนมากจะสานลายใดก็ขึ้นอยู8กับความเหมาะสม เช8น 

อาจจะใช1ลายธรรมดา เพื่อให1เกิดความแข็งแรงทนทานและความสะดวกใน

การสาน การสานแบบต8าง ๆที่ปรากฏอยู8ล1วนเกิดขึ้นจากการสานด1วยลายที่

ต 8างกันไป แต8โดยหลักใหญ8แล1วจะเห็นว8า การสานลวดลายทั ้งหลายน้ัน

จะต1องใช1การขัดกันเพื่อให1วัสดุที่นำมาสานนั้นยึดตัวขัดกันคงรูปอยู8ได1เป$น

หลัก ซ่ึงมีรูปทรงต8าง ๆหลากหลายลวดลาย ไม8ว8าจะเป$นลายขัดธรรมดาหรือ

ลายสอง ลายสาม หรือลายอื ่นก็ตามการสานโดยทั ่วไปแล1วอาจจำแนก

ออกเป$นลักษณะแม8ลายได1 ดังนี้การสานด1วยวิธีการสอดขัดกัน ลายขัดหรือ

การสอดขัดกันนี้เป$นลายพื้นฐานของการสาน ลายขัดกันนี้เป$นวิวัฒนาการ

จากการสานขัดกันระหว8างเส1นแนวตั้งและเส1นแนวนอนอย8างละเส1น มาเป$น

การใช1เส1นวัสดุจำนวนหลายเส1นขัดสลับกันทำให1เกิดลายใหม8ขึ้น หรืออาจจะ

สอดทแยงเข1าไประหว8างเส1นตั้งและเส1นนอนก็ได1 จะได1ลายใหม8ขึ้นเช8นกัน 
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หรือจะให1ลายขัดกันในลักษณะแนวทแยงมีช8องว8างเป$นรูปข1าวหลามตัดก็ได1 

หรือจะเพิ่มเสริมด1วยการยกและข8มสลับกันไป เช8น พวกลายสองและลายสาม 

นิยมนำมาขึ้นลายของกระเป�าตะกร1าหิ้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่26 การสานลายแบบการสอดขัดกันลายที่1 

 

 การสานด4วยการสอดขัดกันด4วยเส4นทแยง ลายทแยงนี้ ลักษณะ

การสานคล1ายการถัก ส8วนมากจะใช1วัสดุ 

 เส1นแบนบางๆเพราะการสานลายชนิดนี้ต1องการแผ8นทึบสามารถ

ต8อเช่ือมกัน โค1งตัวไปตามความโค1งของภาชนะที่ต1องการได1 ลายชนิดน้ีบางที

ก็สานเป$นแผ8นแล1วนำไปประกอบกับโครงสร1างอื่นตามรูปทรงที ่ต 1องการ 

นอกจากน้ี ลายทแยงเป$นลายที่เก็บริมได1เรียบร1อยสวยงาม 
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ภาพที่27   การสานลายแบบการสอดขัดกันลายที่ 2 

 

 การสานด4วยวิธีขดเปlนวง ลายสานแบบขดนี้ส8วนมากจะใช1สาน

ภาชนะ ซ่ึงเป$นการสร1างรูปทรงขึ้นด1วย 

 การขดตัวของวัสดุซ1อนกันเป$นชั้นๆ แล1วใช1ตัวกลางเชื่อมถักเข1า

ด1วยกัน โดยการเย็บหรือการถัก แต8โดยทั่วไปแล1วการเริ่มต1นจะเริ่มจากการ

ขดออกมาจากวงในลักษณะก1นหอยเสมอ ลายสานแบบนี้จะรับน้ำหนักและ

แรงดันได1ดี เพราะโครงสร1างทุกส8วนจะรับน้ำหนักเฉลี่ยได1ทั่วถึงกัน เชน 

ตะกร1าหิ้ว กระเป�าถือ หรือเส1นบางๆ นำมาเย็บติดกัน เช8น หมวก กระเป�า 
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ภาพที่28  การสานลายแบบขดเป$นวง 

 

 การสานด4วยวิธีลายประดิษฐU ลวดลายจะมีเอกลักษณLประจำ

ท1องถิ่นและของช8างแต8ละคน ส8วนใหญ8เป$นที่นิยมชมชอบของนักสะสมเครื่อง

จักสาน ได1แก8 

วิธีการถัก 

 การถักจะใช1วัสดุที่เป$นเส1นอ8อนและมีความยาวพอสมควร ใช1ถักยึด

โครงสร1างภายนอกให1ติดกับผนังของผลิตภัณฑLที ่ผลิต เช8น การถักขอบ

ภาชนะ การถักหูภาชนะ หรือการถักโครงต8างๆของภาชนะ การถักน้ีบางครั้ง

จะเรียกว8าการผูกก็ได1 ลักษณะการถักหรือการผูกภาชนะ โดยทั่วไปจะมี

ระเบียบที่เป$นลักษณะเฉพาะเช8นเดียวกับแบบของลายสาน เช8น ลายถักหัว

แมลงวัน ลายถักปลาช8อน อย8างไรก็ตาม แม1ว8าการถักจะเป$นการเสริมเพื่อให1      

เครื่องจักสานมีความสมบูรณLยิ่งขึ้นก็ตาม แต8การถักก็เป$นขั้นตอนที่จำเป$น

อย8างยิ่ง ไม8ว8าจะเป$นภาชนะหรือเครื่องใช1อ่ืนๆ ถ1าสังเกตดูแล1วจะเห็นว8ามีการ
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ถักเข1าไปเป$นองคLประกอบอยู8เสมอ เช8น ขอบ ขา ปาก ก1นของภาชนะถักเป$น

ลายสาม ไว1เย็บหมวก หรือใช1ประกอบทำวัสดุอื่นได1หลายชนิดถักเปZยสามก็

คงเช8นเดียวกันกับเปZยสี่ ผิดกันอยู8ที่สามารถทำให1เป$นเส1นเล็กได1 ถักได1ง8าย

กว8าเปZยอื่นๆ และมีที่ใช1มากเพราะเป$นการถักได1หลายขนาด ถักขนาดเส1น

ใหญ8ก็จะใช1ทำของหยาบ โดยมากใช1ขดเป$นรูปส่ีเหล่ียมแล1วเอามาต8อกันเป$น

ผืนใช1ปูพื้นห1องสานตะกร1าก็มักชอบใช1เปZยสาม ถักเส1นโตนำไปขัดกับเส1น

หวายที่ทำเป$นโครงเส1นยืนก็จะได1ตะกร1าใส8ผ1าหรือใส8เศษผง เศษกระดาษ 

หรือจะใช1ประกอบกันเป$นกระเช1าใส8ผลไม1 ใส8ของขวัญก็ดูงามไปอีกแบบหน่ึง 

การทำเปZยสามเส1นใหญ8จะผลิตได1เป$นจำนวนมากและรวดเร็ว ผลิตภัณฑL

จำพวกนี้ต1องอาศัยการประกอบด1วยการเย็บประดิษฐLติดต8อ จะด1วยมือหรือ

ด1วยจักรเป$นส8วนใหญ8 นอกจากจะใช1ขดทำพรมปูพื้นห1องแล1ว ยังสามารถจัด

ขดเป$นที่วางของร1อนได1ดีอีกด1วย คุณภาพของวัสดุจำพวกนี้ต1องหนาและมี

ความยืดหยุ8นตัวได1ดี เพื่อจะรับน้ำหนักในของน้ันๆ เช8น ใช1วางหม1อข1าว หรือ

วางกระทะ เก่ียวกับการใช1ของภายในครัว อาทิ รองครกกันกระเทือนได1เป$น

อย8างดี เพราะมีความหนารองรับไม8ให1เกิดเสียงดังขณะที่ทำงาน นอกจากจะ

ทำผลิตภัณฑLได1หลายชนิด เปZยสามชนิดเล็กสามารถทำได1อีกแบบหนึ่ง เช8น 

เย็บต8อกันด1วยจักรเย็บผ1าหรือเย็บด1วยมือก็อาจทำได1 โดยมากเป$นผลิตภัณฑL

จำพวกหมวกชายและหญิง และส่ิงของอีกหลายชนิด เช8นทำที่หุ1มแก1วน้ำดื่ม 

ที่ใส8ไข8ลวก หรือสานเป$นผืนสำหรับปูโต�ะอาหาร 
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ภาพที่29 การสานหญ1าแฝกแบบเปZย 

 

 

 ถักเป�ยส่ี เพื่อนำไปใช1งานดังน้ีปiดบางส8วนที่ไม8พึงปรารถนาการเพิ่ม

เสริมแต8งทำให1วัสดุที่ทำดูเรียบร1อยทำให1การออกแบบน้ันดูสมบูรณLขึ้น 

ประดับตกแต8งช้ินงาน 
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ภาพที่30   การสานหญ1าแฝกแบบส่ีเส1น 

 

ถักสี่เหลี่ยม เริ่มต1นใช1หญ1าแฝก 2 เส1นไขว1กันตรงกลางเส1น แล1วจะได1ส8วน

ปลายเป$น 4 เส1น 

ถักสี่เหลี่ยมรอบด1านใช1เส1นหญ1าแฝกชนิดแบน หรือต1องการให1เป$นเส1นกลม

รอบด1านก็ใช1เส1นหญ1าแฝกตีเกลียวให1กลมแต8วิธีสานแบบเดียวกันตามรูปภาพ

ที่ให1ไว1 ที่ใช1ส8วนใหญ8น้ันทำหูหิ้วกระเป�า ตะกร1า และสายกุญแจ นอกจากน้ัน 

ก็คงออกแบบต8างๆ แล1วใช1ประกอบลายให1เกิดความสวยงาม ถ1าต1องการให1

ยาวออกไปก็ต8อเส1นหญ1าแฝกได1 
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ภาพที่31  การสานหญ1าแฝกแบบส่ีเหล่ียม 

 

 ถักตะกร4อ ทำปุAมกระเป�า การถักตะกร1อทำเช8นเดียวกับถักเปZยส่ี

ต8างกันอยู8ที่การพับเส1นนั้นไม8ต1องกดให1เส1นแบน คงปล8อยเส1นไว1แล1วปุAมจะ

ม1วนไปเอง จนเป$นรูปตะกร1อถ1าต1องการถักตะกร1อขนาดใหญ8ขึ้นก็มัดปุAมหรือ

ปม ม1วนหลายๆครั้งก็จะได1ลูกตะกร1อโตขึ้น เม่ือได1ตะกร1อโตตามต1องการ จึง

สอดขัดเส1นปลายก็จะได1รับผลสำเร็จ ตามที่เห็นน้ีไม8ได1ดึงแน8น เพื่อให1เห็นชัด 
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ภาพที่32  การสานหญ1าแฝกแบบตะกร1อ 

วิธีการพัน 

หญ1าแฝกที่ใช1ทำผลิตภัณฑLน้ันเป$นเส1นอ8อนและมีความเหนียวพอสมควร ถ1า

ได1รวมกันเป$นจำนวนมากด1วย 

 วิธีการพันให1ถูกต1อง ก็อาจขึ้นเป$นรูปทรงต8าง ๆได1 วิธีการพันที่นิยม

มี 2 วิธี ดังน้ี 

 พันข4าม คือ เริ่มพันที่หัวเส1น เม่ือพันได1มากแล1วก็พันรวมหักหมวด 

พันให1ติดกันเป$นก1นหอย ใช1เข็มรูโตหรือลวดนำ 

 พันไขว4 เริ่มพันหัวเส1น หักหัวงอขมวดพันติดกันกับก1นหอยด1วยวิธ

พันไขว1 
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วิธีพันไขว4 ลำดับข้ันตอนการพันไขว4มี 4 ข้ันตอนดังน้ี 

- เริ่มพันหัวเส1น 

- หักหัวงอขมวดพันติดกัน 

- พันขมวดให1ติดกันเป$นก1นหอยด1วยวิธีพันไขว1 

- เมื่อขดเป$นวงกลมโตตามต1องการแล1วก็ทำห8วงสำหรับแขวนเพื่อ

สะดวกต8อการเก็บ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่33   การสานหญ1าแฝกแบบไขว1 
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วิธีพันลูกแก4ว ลำดับข้ันตอนการพันลูกแก4วมี  5 วิธีดังน้ี 

- เริ่มพันหัว 

- พันแล1วงอพับ 

- พับรวบเข1าด1วยกัน 

- เริ่มขมวดพันลูกแก1ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่34   การสานหญ1าแฝกแบบลูกแก1ว 

 

วิธีการผูก 

 ข้ันตอนการผูกมัดลายตะขาบใช4กับหูตะกร4า 

 วิธีผูกเบื้องต1น ดังภาพแสดงวิธีการผูกนั้นใช1เส1น 2 เส1น หรือจะใช1 

3– 4 เส1นก็ได1ขึ้นอยู8กับขนาดความกว1างของหูตะกร1า 
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วิธีการผูกมีข้ันตอนดังน้ี 

 นำปลายเส1นที่อยู8ด1านบนสอดผ8านใต1เส1นแกนกลางไปขัดทับเส1น

ล8าง 

 นำปลายเส1นที่อยู8ด1านล8างสอดทับเส1นแกนกลางและไปสอดขัดเส1น

บน แล1วดึงปลายทั้ง 2 เส1นมัดแกนกลางให1แน8น 

 เม่ือผุกรัดแล1วจะต1องดึงให1แน8นตลอดความยาวที่ใช1 และควรรูดให1

ชิดกันอย8างสม่ำเสมอจะได1ลายผูกที่สวยงาม ลายแน8นเสมอกันและแข็งแรงดี

ขึ้น 

 

 

 

 

 

ภาพที่35   การสานหญ1าแฝกแบบตะขาบ 

 

วิธีการตีเกลียว 

การตีเกลียว คือ การนำหญ1ามาตีเกลียว เพื่อใช1ถักสิ่งของต 8างๆ 

อาทิ เก1าอี้ หรือการตีเกลียวด1วยมือใช1งานถัก ทอ เช8น ทำแผ8นวางของร1อน

หรือวางจาน ตีเกลียวติดกระดุม พันเกลียวติดหูกระเป�า 
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ภาพที่36 การตีเกลียวหญ1าแฝก 

 

วิธีการทอ 

 การทอใช1หลักการทอแบบทอเสื่อโดยมีเส1นยืนเป$นวัสดุอื่นๆ เช8น 

ด1าย ฝbาย เชือกไนลอนและใช1หญ1าแฝกเป$นเส1นพุ 8ง เส1นหญ1าแฝกบิดเป$น

เกลียวเล็ก 

3. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑU 
 การสร4างแนวคิดผลิตภัณฑU 

 การสร1างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑLใหม8เป$นวิธีการค1นหาความคิด

ต8างๆที่เป$นไปได1และมองเห็นลู 8ทางการจัดจำหน8ายผลิตภัณฑLนั้น การหา

แหล8งของแนวความคิดผลิตภัณฑLใหม8 แหล8งของความต1องการที่สำคัญคือ 

ลูกค1า คู8แข8ง และผู1ค1าปลีก รวมถึงการวิเคราะหLปcญหา เริ่มต1นที่ผู1บริโภค

อาจจะเสนอปcญหาเกี ่ยวกับผลิตภัณฑLทางด1านต8างๆ เช8น คุณภาพของ

ผลิตภัณฑL การบรรจุหีบห8อ การแสดงออกของผลิตภัณฑLที่ต1องสะท1อนถึง

ทักษะ ความประณีต และภูมิปcญญาของท1องถ ิ ่น กรอบแนวคิดในการ

พิจารณาเพื ่อนำข1อมูลมาออกแบบสร1างเป$นแนวคิดผลิตภัณฑLใหม8ที ่ควร
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พิจารณา แบ8งออกเป$น 5 ด1าน ดังนี้การพิจารณาทั้ง 5 ด1าน ดังนี้ เพื่อนำ

ข1อมูลในด1านต8างๆ มาสร1างเป$นแนวคิดผลิตภัณฑLหรือแนวทางรูปแบบใหม8ๆ 

เพื่อให1ได1หน1าที่การใช1งานที่จะกำหนดรูปทรง ด1านความปลอดภัย รวมทั้ง

ความปลอดภัยของผู1ใช1งาน ผู1ผลิต และชุมชนสิ่งแวดล1อมในขณะผลิต หรือ

ระยะเวลา วันหมดอายุของผลิตภัณฑL จะช8วยให1สามารถกำหนดวิธีการผลิต 

โครงสร1าง ความแข็งแรงให1ปลอดภัยด1านความสวยงาม การกำหนดคุณค8า

ของผลงาน องคLประกอบรายละเอียดสีสันที่จะปรากฏบนผลงาน ด1านแนวคิด

ที ่ต 1องการสื ่อสะท1อน ในข1อนี ้จะเป $นสิ ่งท ี ่ผ ู 1ออกแบบหร ือผู 1ผล ิตท ี ่มี

ประสบการณLจะมีรูปแบบแนวคิดที่สะท1อนให1เห็นเป$นเอกลักษณLเฉพาะตัวได1 

ซ่ึงจะกล8าวในลำดับต8อไป ด1านการตลาดจะพิจารณาถึงกลุ8มเปbาหมายผู1ที่นำ

ผลิตภัณฑLของเราไปใช1งาน ให1ได1ข1อมูลของช8องทาง สถานที ่ เวลาที ่จัด

จำหน8าย และราคาที่เหมาะสม มีรายละเอียด ดังน้ี 

 ประโยชนU/หน4าท่ีใช4สอย (function)  

 หน1าที่หลัก/หน1าที่รอง ผลิตภัณฑLที่ดีน้ันจะต1องมีหน1าที่การใช1งานที่

ถูกต1องตามพฤติกรรมการใช1 สนองความต1องการของผู1ใช1ให1มากที ่สุด ทั้ง

หน1าที่ใช1งานหลัก หน1าที่รองของผลิตภัณฑL หรือที่เรียกว8า อเนกประสงคL มี

หน1าที่ใช1งานมากกว8า 1 อย8าง ความสะดวกสบายในการใช1งาน มีรูปแบบ 

รูปทรง ขนาดสัดส8วนของผลิตภัณฑLที่เหมาะสมสัมพันธLกับขีดจำกัดของ

อวัยวะส8วนต8างๆของร8างกายที่ต1องสัมผัสความเหมาะสมกับพื้นที่ใช1งานก็เป$น

ส8วนที่ต1องคำนึงถึงเพราะนอกจากจะสัมพันธLกับร8างกายผู1ใช1แล1วยังต 1อง

สัมพันธLกับสถานที่ด1วย เช8น การออกแบบโคมไฟที่ใช1ประดับตกแต8งห1องนอน

กับโคมไฟที่ใช1ประดับตกแต8งอาคารหอประชุมก็จะมีขนาดสัดส8วนที่ต8างกัน

ออกไป การเคลื่อนย1ายขนส8งก็เป$นสิ่งที่ควรพิจารณาถึง การยกเคลื่อนย1าย 

น้ำหนัก การบรรจุหีบห8อ การจัดเก็บซ1อนในการขนส8งได1สะดวกและประหยัด 
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 ความปลอดภัย : ผู1บริโภค ผู1ผลิต ชุมชน (safety)  

ความปลอดภัยของผลิตภัณฑL ในที่นี้จะรวมถึงความปลอดภัยของผู1ใช1งาน 

ความปลอดภัยของผู1ผลิต และความปลอดภัยของชุมชนหรือส่ิงแวดล1อม เม่ือ

ผลิตภัณฑLนั้นหมดอายุการใช1งาน ออกแบบผลิตภัณฑLให1มีคุณสมบัติตาม

เกณฑLมาตรฐานผลิตภัณฑLที่กำหนด เช8น มอก. มผช. มีโครงสร1างที่มีความ

แข็งแรงทนทาน การรับน้ำหนักจากวัสดุที ่ได1มาตรฐาน แม1จะเป$นวัสดุ

ธรรมชาติก็ควรมีคุณสมบัติเหมาะสม วัสดุที ่นำมาผลิตเหมาะสมกับงาน 

ทนทานต8อการใช1ต8อผู 1ใช1งาน ผู 1ผลิตและสิ ่งแวดล1อมหรือชุมชนใช1อย8าง

ประหยัด หลีกเลี่ยงสารเคมี สารพิษสารตกค1าง ในขั้นการผลิต ขณะใช1งาน 

หรือทิ้งสู8ส่ิงแวดล1อม กรรมวิธีการผลิตที่เรียบง8ายไม8ซับซ1อน ไม8ใช1เทคโนโลยี

จนเกินความจำเป$น มีวิธีการผลิตที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑL มีความปลอดภัย

ต8อผู1ผลิตและสิ่งแวดล1อม กลไกการใช1งานง8าย มีความแข็งแรงปลอดภัยใน

การใช1งาน ผลิตภัณฑLบางชนิดการถอดจะต1องออกแบบให1มีการทำวาม

สะอาด สามารถแก1ไข เปลี่ยน ซ8อมบำรุงรักษาได1ง8ายสะดวก ปลอดภัยใน

ระดับหน่ึง และผลิตภัณฑLควรเป$นมิตรกับส่ิงแวดล1อม 

 ความงาม (aesthetic)  

 ความสวยงามน8าใช1 ผู1ออกแบบจะสามารถสร1างสรรคLผลิตภัณฑLให1มี

ความสวยงามได1 จากการจัดองคLประกอบศิลป�ระหว8างรูปทรง สี ลวดลาย 

ผิวสัมผัส ให1มีเอกลักษณLเฉพาะตัว มีความแปลกใหม8เป$นที่สนใจ รู1สึกน8าซ้ือ

น8าใช1 การสร1างคุณค8าในตัวผลิตภัณฑL หรือจากประวัติความเป$นมาของ

ผลิตภัณฑLที่มีคุณค8า การสร1างสรรคLความสวยงามจากธรรมชาติของวัสดุ สี 

พื้นผิว ลาย คุณสมบัติเฉพาะ มีความงามจากความประณีต ความชำนาญของ

ฝZมือช8างผู 1ผลิตที ่มีทักษะในการสร1างสรรคLแนวคิดที่ต 1องการสื ่อสะท1อน 

(concept present) ผู1ออกแบบจะสามารถใช1ส่ิงต8างๆ เป$นแรง          บันดาล
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ใจจากส่ิงที่นิยมในช8งสมัยนั้น หรือแนวคิดที่กลุ8มต1องการสื่อสะท1อนให1เห็น

อารมณLของงานในตัวผลิตภัณฑLที่ต1องการส่ือ เช8น สนุกสนาน ผ8อนคลาย สงบ 

ฉูดฉาด ธรรมชาติ สะท1อนส่ิงที่ส่ังสมจากประสบการณL ภูมิสังคม ภูมิความรู1 

เทคโนโลยี ตามภูมิปcญญาของท1องถิ่น สะท1อนศิลปวัฒนธรรม หรือเรื่องราว

ประเพณี ที่เป$นเอกลักษณLของชุมชนให1เป$นที่แปลกตาน8าสนใจ มีมุมมองใหม8

ที่สะดุดตา 

 การตลาด (market) ข1อพิจารณาด 1านการตลาดในการสร 1าง

แนวคิดผลิตภัณฑL เป$นการคิดไปข1างหน1าว8า ผลิตภัณฑLที่จะผลิตขึ้นมาน้ัน มี

กลุ 8มผู 1ใช1 ผู 1ซื ้อ เป$นใคร กลุ 8มใด เพศ อายุ ระดับรายได1 มีความชื ่นชอบ 

รสนิยม หรือความต1องการเป$นอย8างไร เพื่อให1สามารถนำมาพิจารณาร8วมกับ

การจัดองคLประกอบ ว8าจะมีรูปแบบสีสันลวดลาย คุณค8าให1เหมาะสม สถานที่

ที่จำหน8ายที่ใด มีการจำหน8ายสินค1าระดับใด อะไรบ1าง คู8แข8งจำหน8ายสินค1า

อะไร รูปแบบใด ช8วงเวลาที่วางจำหน8าย ผลิตภัณฑLที ่ผลิตขึ ้นควรผลิต

จำหน8ายในช8วงเวลาใด ที่สอดคล1องกับความต1องการ ฤดูกาลหรือเทศกาล 

 การกล่ันกรองแนวคิดผลิตภัณฑU 

 การกลั่นกรองความคิดเป$นการพิจารณาเลือกความคิดต8างๆ ที่

สร1างขึ้นจากขั้นที่ 1 แล1วนำมาพิจารณาว8า ความคิดใดเป$นความคิดที่ดีและ

เหมาะสมที่สุด รวมถึงการประเมินโอกาสด1านการตลาด เป$นการพิจารณา

ความเป$นไปได1เก่ียวกับผลิตภัณฑLใหม8 เช8น ตลาดเปbาหมาย ขนาดของตลาด 

ยอดขาย รายได1 ต1นทุน กำไรและการผลิต เครื่องมืออุปกรณL วิธีการผลิต 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑLตรงตามที่กำหนดไว1หรือไม8 ความสอดคล1องกับความ

ต1องการและที ่สำคัญแนวทางของรูปแบบนั ้นจะต1องสอดคล1องตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนักออกแบบต1องมีเครื่องมือการให1คะแนน

แนวความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑL เป$นการกล่ันกรองความคิดโดย 
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การให1คะแนนแนวคิดที่เหมาะสม จัดลำดับความเป$นไปได1มากที่สุด มีการ

กล่ันกรอง ดังน้ี 

 การกลั่นกรองแนวคิดด1านโอกาสตลาด การประเมินโอกาสด1าน

การตลาด เป$นการพิจารณาความเป$นไปได1เกี่ยวกับผลิตภัณฑLสอดคล1องกับ

ตลาดกลุ8มเปbาหมาย มีกลุ8มผู1ใช1 ผู1ซ้ือที่ชัดเจน เพศ อายุ ระดับรายได1 มีความ

ช่ืนชอบ รสนิยม ความต1องการ ทราบขนาดของตลาด ช8องทางการจำหน8าย 

ภาวะการแข8งขันของราคา รายได1 ต1นทุน กำไร เป$นที่ต1องการของตลาด 

การกลั ่นกรองแนวคิดด1านการผลิต การประเมินด1านการผลิต เป$นการ

พิจารณาถึงศักยภาพการผลิตในด1าน ความพร1อมของทรัพยากร และวัตถุดิบ

ที่มีหรือต1องสรรหาเพิ่มเติมด1านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณLที่ใช1ในการผลิต

เหมาะสมเพียงพอหรือไม8 ด1านวิธีการผลิต เพื่อพิจารณาหากรรมวิธีการผลิตที่

เหมาะสม ประหยัด มีประสิทธิภาพ หรือต1องพัฒนาศักยภาพให1เพียงพอ 

การกล่ันกรองแนวคิดด1านคุณสมบัติ/คุณภาพ การประเมินด1านคุณสมบัติของ

ผลิตภัณฑL เป$นการพิจารณาถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑLขั้นต่ำว8ามีพร1อมตามที่

กำหนดหรือไม8 คุณสมบัติของวัสดุมีคุณภาพเป$นอย8างไร มีความแข็งแรง 

ความสามารถรับน้ำหนัก มีมาตรฐานตามกำหนด ด1านความงามในจุดต8างๆ

ของผลิตภ ัณฑL ความสวยงามตามระด ับรสน ิยม ความต 1องการของ

กลุ 8มเปbาหมายเป$นอย8างไร ครบถ1วนแล1วหรือไม8การพัฒนาแนวคิดและ

ทดสอบแนวคิดการพัฒนาแนวคิดและทดสอบแนวคิด เป$นความพยายามใน

การสร1างความคิดเก่ียวกับผลิตภัณฑL ซ่ึงอาจจะเป$นการตั้งคำถามเพื่อการค1า

หาคำตอบ ขั้นแรกคือ ใครจะใช1ผลิตภัณฑLช8วงเวลาและโอกาสที่ใช1ผลิตภัณฑL 

ขั้นที่ 2 คือ คุณค8าที่จะสร1างผลิตภัณฑLขึ้น ขั้นที่ 3 คือ จากคำถามสามารถ

กำหนดเป$นทางเลือกแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาแนวคิดของผลิตภัณฑLให1

สมบูรณL เป$นการสร1างผลิตภัณฑLเหมือนจริง เพื่อทดสอบแนวความคิดซึ่งจะ
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ผลิตออกมามากกว8า 1 รูปแบบหรือมากกว8าน้ัน จากแนวทางของรูปแบบจาก

การสร1างและการกลั ่นกรองแนวคิด เพื ่อทดลองกระบวนการผลิตให1ได1

ผลิตภัณฑLต1นแบบสู 8การนำไปทดสอบ ทดลองการใช1งานจริงและประเมิน

รูปแบบในรายละเอียดด1านความงาม ความประณีตและคุณภาพโดยผู1ใช1หา

ข1อบกพร8องปรับปรุงแก1ไขเพื่อเข1าสู 8กระบวนการผลิตและการจัดจำหน8าย

ต8อไปการทดลองการผลิต การปฏิบัติการทดลองตามกระบวนการผลิตจริง

เพื่อพิจารณาความเหมาะสมด1านวัสดุ วิธีการเตรียม การแปรรูปที่เหมาะสม 

ขั้นตอน วิธีการ การผลิตตามกระบวนการผลิตจริง คำนึงถึงความเหมาะสม 

ความคุ1มค8า ประหยัด ความปลอดภัย สภาพปcญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการ

แก1ไขปbองกัน และให1ได1ผลิตภัณฑLที่เหมาะสม มีคุณภาพ ต1องมีกระบวนการ

ผลิตที่มีประสิทธิภาพด1วยการทดสอบการใช1งาน การทดสอบการใช1งานตาม

หน1าที่ของผลิตภัณฑL เพื่อให1ทราบว8าผลิตภัณฑLมี 

ความปลอดภัย มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ มีความแข็งแรงทนทาน การใช1

งานสะดวกสัมพันธLกับขนาดสัดส8วน ขีดจำกัดของอวัยวะส8วนต8างๆ ได1

เหมาะสมหรือไม8 ปcญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช1งาน การเคล่ือนย1าย ข1อมูลที่

ได1น้ีนำไปปรับปรุงแก1ไขให1มีความเหมาะสมกับการใช1งานมากยิ่งขึ้น 

การประเมินรูปแบบ การประเมินรูปแบบผลิตภัณฑL เป$นการวิเคราะหLถึง

รายละเอียดด1านคุณภาพของการผลิต การตกแต8ง การประกอบ ความ

ประณีตเรียบร1อย ความสวยงามของรูปทรง สีและลวดลาย 

 การพัฒนาผลิตภัณฑU 

 ขั้นการพัฒนาผลิตภัณฑL หลังจากการสร1างผลิตภัณฑLต1นแบบขึ้นมา 

การตั้งคำถามเก่ียวกับผลิตภัณฑLเบื้องต1น ว8าควรมีข1อปรับปรุงแก1ไขผลิตภัณฑL

โดยใช1เทคนิคต8างๆ มีเทคนิคในการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑLให1มีความ

สมบูรณL หรือมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นได1 คือ การทดสอบหน1าท ี่ของ
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ผลิตภัณฑLเพื่อที่จะทราบว8า ผลิตภัณฑLมีโครงสร1างที่มีความปลอดภัย ความ

สวยงาม คุณภาพ ประสิทธิภาพการผลิตเป$นอย8างไรแล1ว การพัฒนาหรือ

ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑLที่ดียังต1องมีเทคนิคในการคิดวิเคราะหLเพื่อให1ได1มาซ่ึง

ผลิตภัณฑLใหม8โดยมีกระบวนการคิดพิจารณาเพื่อปรับเปล่ียน ดัดแปลง หรือ

ปรับปรุงผลิตภัณฑLเด ิมให 1มีความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น โดยยังแนวคิด

ผลิตภัณฑLที่กำหนดไว1ในขั้นต1น มีวิธีการพิจารณา มีรายละเอียด ดังน้ี 

 การทดแทน () การใช1คำถามพิจารณาว8า นอกจากวัสดุที่ใช1อยู8น้ีจะ

สามารถใช1วัสดุอื่นแทนได1หรือไม8 เพื่อให1มีความแข็งแรงมากยิ ่งขึ้น หรือ

ประหยัด หาง8าย มีความคงทนทนทานต8อการใช1 เพื่อรับน้ำหนักที่เหมาะสม 

การใช1พลังงานอ่ืนทดแทน ใช1ส8วนประกอบอ่ืนทดแทน ใช1วิธีการอ่ืนแทน ให1มี

ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 การผสมผสาน () การผสมผสานรวมเข1าด1วยกัน มีทั้งที่เหมาะสม

และไม8เหมาะสม ควรเป$นไปในทิศทางเดียวกัน การผสมสิ ่งที ่คล1ายหรือ

ใกล1เคียงเข1าด1วยกัน รวมหน1าที ่การใช1งาน 2 – 3 อย8างเข1าด1วยกันใน

ผลิตภัณฑLหน่ึง การผสมผสานวิธีการเข1าด1วยกัน การผสมผสานลวดลาย การ

ผสมผสานวัสดุ การผสมผสานควรจะต1องมีสัดส8วนหลัก/รอง หรือมีความ

สมดุล กลมกลืน หรือขัดแย1งอย8างเหมาะสม ไม8ควรหลากหลายจนรู1สึกไม8มี

จุดเด8น ไม8สวยงาม 

 การดัดแปลง () การดัดแปลง หรือปรับส8วนประกอบบางส8วนให1มี

ความเรียบหรู ปลอดภัย เปลี ่ยนแปลงสี ร ูปทรง ลวดลายให1สื ่ออารมณL 

ดัดแปลงรูปแบบการใช1งานผลิตภัณฑLให1มีความหลากหลายต8างไปจากเดิม ให1

ดีและเหมาะสมกับกลุ8มเปbาหมายมากขึ้น 

 การเพิ่ม ขยาย/ลด ยJอ () การขยายให1ใหญ8ขึ้น เพิ่มความถี่ ทำให1

ยืดได1มากขึ้น ทำให1สูงขึ้น ทำให1หนาขึ้น ทำให1แข็งแรงขึ้น ทำให1เหนียวขึ้น 
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ขยายส8วนให1ใหญ8ขึ้น เพิ่มส8วนประกอบมากขึ้น เพื่อการใช1งานง8าย สะดวก มี

ความปลอดภัย หรือการย8อ/ลด ทำให1ขนาดเล็กลง ทำให1เพรียวบางลง

กว8าเดิม ลดปริมาณวัสดุ ทำให1แน8นขึ้น ลดช้ินส8วนให1น1อยลง ลดขนาดเพื่อให1

ยกเคล่ือนย1าย ลดขนาดเพื่อนำไปใช1สถานที่ที่จำกัด ลดช้ินส8วนเพื่อจัดเก็บได1

ง8ายขึ้น  

 การใช4อยJางอื่นได4 () การตั้งคำถามว8า นอกจากหน1าที่การใช1งานน้ี

แล1วสามารถนำไปใช1อะไรอย8างอื่นได1บ1าง เพิ่มความหลากหลายในรูปทรง

รูปแบบเดียวกันต8างหน1าที่การใช1งาน หรือหลายหน1าที่การใช1งาน 

 การตJอเติม/ตัดทอน () การต8อเติมบางส8วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช1งาน ความสวยงาม ความสมดุล หรือการตัดทอนรูปร8างรูปทรงบางส8วน

ที่ไม8จำเป$นหรือที่เป$นอันตรายออก 

 การสลับย4าย/การจัดใหมJ (/) การสลับจับย1ายด1าน ทำให1เกิดผล

ตรงข1ามกับที่เคยมีหรือเคยเป$น สลับที่ กลับด1านหน1าหลัง กลับหัวกลับหาง 

ย1อนกลับ เปลี่ยนขั้วการสลับนี ้รวมไปถึงการสลับขั ้นตอน การสลับลำดับ

ก8อนหลังของวิธีการเตรียมวัสดุ วิธีการผลิตจัดเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน

ใหม8 การจัดส8วนประกอบใหม8ให1แปลกใหม8ออกไปจากเดิม 

 การทดสอบตลาด 

 การทดสอบตลาด เป$นการนำผลิตภัณฑLที่พัฒนาแล1วไปทดสอบการ

ยอมรับของตลาดเปbาหมายเพื่อหาข1อบกพร8องต8างๆที่จะนำมาแก1ไข การ

ทดสอบตลาดเพื ่อค1นหากิจกรรมของผู 1บริโภคทางด1านการยอมรับ การ

ตัดสินใจ การใช1 การซื้อซ้ำ ปริมาณการซื้อของกลุ8มเปbาหมาย ณ สถานที่

จำหน8ายจริง หรือจัดขึ้นเฉพาะ การให1ผู1บริโภคทดลองใช1ผลิตภัณฑLเพื่อหา

ข1อบกพร8อง ผู1ผลิตจำเป$นต1องสังเกตการใช1ผลิตภัณฑLของผู1บริโภค รวมทั้ง
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ปcญหาทางด1านความปลอดภัยของผลิตภัณฑLด1วย เพื่อนำข1อมูลไปใช1ปรับปรุง

ผลิตภัณฑL หรือรวมถึงการสร1างแนวคิดผลิตภัณฑLใหม8ต8อไปน้ี ดังน้ี 

 การทดสอบตลาดเป $นวิธ ีการทดสอบผลิตภัณฑLก ับผู 1บริโภค

เหมือนกับการนำผลิตภัณฑLออกวางในตลาดจริง โดยกำหนดกลุ8มตัวอย8าง

ตลาดที่เป$นตัวแทนของกลุ8มเปbาหมาย มีการโฆษณาและมีการส8งเสริมการ

ขาย ระยะเวลาในการวางจำหน8าย เพื ่อศึกษาข1อมูลด1านการตลาดกับ

ผลิตภัณฑLที่ผลิตในประเด็นดังน้ี 

 การทดสอบกลุ8มเปbาหมาย (ผู1ซ้ือ/ผู1ใช1งาน) เป$นการพิจารณาสำรวจ

กิจกรรมการซ้ือของกลุ8มเปbาหมาย ผู1ซ้ือและผู1ใช1ผลิตภัณฑLเป$นใคร เพศ ระดับ

อายุ มีความรู1สึกต8อผลิตภัณฑLอย8างไร การยอมรับ การตัดสินใจซ้ือ ปริมาณ

การซื้อ ณ สถานที่จำหน8ายจริง หรือจัดขึ้นเฉพาะ รวมถึงการให1ผู1บริโภค

ทดลองใช1ผลิตภัณฑLเพื่อหาข1อบกพร8อง ผู1ผลิตจำเป$นต1องสังเกตพฤติกรรม

การใช1งานผลิตภัณฑLของผู1บริโภค ปcญหาการใช1งาน ข1อจำกัดผลิตภัณฑL 

 สถานที่/ช8องทางการจัดจำหน8าย เป$นการพิจารณาความเหมาะสม

ด1านสภาพของสถานที่ นำผลิตภัณฑLที่ผลิตขึ ้นวางจำหน8าย จำนวนคู8แข8ง 

ผลิตภัณฑLสินค1าของคู8แข8ง พิจารณาช8องทางการจัดจำหน8ายผลิตภัณฑLในวิธี

ต8างๆควรเป$นวิธีใด 

 จำนวนและช8วงเวลาการวางจำหน8ายผลิตภัณฑL ควรวิเคราะหLถึง

ช8วงเวลาในการวางจำหน8ายผลิตภัณฑLที่เหมาะสม เพราะจะช8วยให1ทราบถึง

ภาวะยอดขาย ปริมาณการจำหน8ายในช8วงเวลาหน่ึง เพื่อเป$นเครื่องตัดสินใจ

ในปริมาณการผลิต และด1านช8วงเวลา ฤดูกาล เทศกาลที่ควรจะวางผลิตภัณฑL

ประเภทใด 
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บทท่ี4 
การพัฒนาอัตลักษณUชุมชนกับการออกแบบ 

 จากที่ผู1วิจัยได1ลงพื้นที่ศึกษาและส8งเสริมการปลูก การจัดการหญ1า

แฝกเพื่อนำมาใช1ประโยชนL พบว8าชุมชนพื้นที่มีการเพาะปลูกหญ1าแฝกอยาก

จริงจัง และมีการกระตุ1นตระหนักการปลูกและใช1ประโยชนLจากหญ1าแฝกเป$น

อย8างดี ทำให1ผู1วิจัยได1พัฒนารูปแบบอัตลักษณLในรูปแบบต8างๆ ดังน้ี 

1. การออกแบบอัตลักษณUชุมชนโดยใช4ภาพ เป$นการใช1ภาพ

แสดงออกและสื่อถึงชุมชน วิธีนี้ผู 1วิจัยได1ทำไว1เป$นทางเลือกแต8ไม8ได1เลือกใช1

เน่ืองจากชุมชนยังไม8เป$นที่รู1จักดีมากพอ หากจะส่ือได1ด1วยภาพ 

2. การออกแบบอัตลักษณUชุมชนโดยใช4ตัวอักษร เป$นการใช1

ตัวอักษรแสดงอัตลักษณL วิธีนี้สื ่อสารได1ตรง แต8จะขาดความน8าสนใจในการ

นำเสนอเพราะการพัฒนาอัตลักษณLจะดูรกตาและต1องใช1เวลาส่ือสารที่นาน 

3. การออกแบบอัตลักษณUชุมชนโดยใช4ตัวอักษรและภาพ เป$น

การนำภาพและตัวอักษร นำเสนออัตลักษณLแสดงถึงจุดเด8นของกลุ8มคือหญ1า

แฝกและนำตัวอักษรเป$นตัวบอกรายละเอียดต8างๆ ผู1วิจัยจึงใช1วิธีการพัฒนา

วิธีน้ีในการนำเสนออัตลักษณLชุมชนในรูปแบบตราสัญลักษณL 

 ในการพัฒนาอัตลักษณL ผู1วิจัยต1องหาแนวคิดในการพัฒนาซึ่งใช1

หญ1าแฝกเป$นจุดเด8นในการพัฒนา ร8วมกับตัวอักษร นำมาใช1ในรูปแบบต8างๆ 

ดังภาพที่ 37 ที่แสดงการพัฒนารูปแบบอัตลักษณL 
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ภาพที่37 การระดมความคิดในการพัฒนาอัตลักษณL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่38 การทดลองนำภาพและตัวอักษรในการพัฒนาสัญลักษณL 
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 จากภาพที ่ 38 เป$นการทดสอบนำภาพและตัวอักษรมาวางตาม

หลักการออกแบบให1เกิดความสมมาตร ขนาดเล็กใหญ8 การสื่อความหมาย

ด1วยจุดเด8นของหญ1าแฝก 

 การพัฒนาตราสัญลักษณU  

การพัฒนาอัตลักษณLโดยใช1วิธีการออกแบบในการพัฒนาผู1วิจัยได1

ทำการออกแบบและพัฒนาตามแนวคิดหลักของหญ1าแฝกและอัตลักษณL

ชุมชนนำภาษาอังกฤษมาใช1เป$นทำอ8านภาษาไทยเพื่อสร1างความจดจำใช1

ภาษาที่ไม8เยอะเพื่อสร1างความน8าจดจำที่รวดเร็ว ดังภาพที่39 เป$นพัฒนา

สัญลักษณLชุมชนเพื่อนำไปใช1ทางการตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่39 การพัฒนาอัตลักษณLเพื่อใช1ทางการตลาด 
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ภาพที่40 รูปแบบที่กลุ8มเปbาหมายเลือกในการพัฒนา 
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บทท่ี5 
การใช4ประโยชนUหญ4าแฝกในการพัฒนากระดาษ 

และการทดสอบกระบวนการพิมพU 
 

 การพัฒนากระดาษจากหญ1าแฝกเป$นการใช1ใบหญ1าแฝกที่นำไป

ตากแห1งแล1วนำมาทำเป$นกระดาษ แล1วนำไปทดสอบการพิมพLบนกระดาษ 

ซึ่ง การพิมพLที่นำไปทดสอบได1แก8 การพิมพLระบบพื้นนูน ซึ่งสามารถใช1หมึก

หรือไม8ใช8หมึกก็ได1 เป$นการเพิ่มมูลค8าเชิงพาณิชยL 

1. กระบวนการพัฒนากระดาษจากใบหญ4าแฝก 

 กระบวนการและขั้นตอนการทำกระดาษหญ1าแฝกมีกระบวนการ

แล1วขั้นตอนดังน้ี 

 1.1 กระบวนการสับทJอนหญ4าแฝก การสับท8อนหญ1าแฝกเป$น

กระบวนการสับหญ1าแฝกให1ได1ขนาดพอดีกับภาชนะในการต1มเยื่อ ซ่ึงการสับ

ควรมีขนาดประมาณ 10 – 13 ซม. เพื่อให1มีเส1นใยในการยึดเกาะระหว8างช้ิน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่41 กระบวนการสับท8อนหญ1าแฝก 
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 1.2 กระบวนการต4มเย่ือหญ4าแฝก กระบวนการต1มเยื่อเป$นการต1ม

ให1ช้ินหญ1าแฝกที่ทำการสับมีความอ8อนตัวแล1วเหลือเพียงเส1นใยเพื่อนำไปใช1

ในการทำกระดาษ กระบวนการต1มเยื่อ มีกระบวนการและขั้นตอนดังน้ี 

 1.2.1 นำหญ4าแฝกไปต4มในหม4อ เป$นกระบวนการทำให1ชิ้นหญ1า

แฝกเกิดการเป��อยให1เหลือเพียงเส1นใย ทั้งน้ีหากมีเวลาในการต1ม 2-3 วัน ก็จะ

ไม8ต1องใส8 เคมีในการต1ม หากต1องการให1ช้ินหญ1าแฝกเป��อยเป$นเส1นใยเร็ว ก็ใส8

โซดาไฟ ในหม1อต1มน้ำ 250 กรัม ต8อ ช้ินหญ1าแฝก 5 กิโลกรัม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่42 การต1มเยื่อหญ1าแฝก 
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ภาพที่43 การช่ังโซดาไฟเพื่อการต1มเยื่อหญ1าแฝก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่44 ใส8โซดาไฟในหม1อต1มเยื่อหญ1าแฝก 
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ภาพที่ 45 ลักษณะของเน้ือเยื่อหญ1าแฝกที่พร1อมนำไปใช1ในการทำกระดาษ 

 

 1.3 การนำเย่ือแฝกตากเพื่อข้ึนรูปกระดาษ  เม่ือเน้ือเยื่อหญ1าแฝก

มีความเป� �อยเหลือเพียงเส1นใย ก็นำเส1นใยหญ1าแฝกไปตากใน กรอบตาก

กระดาษเพื่อขึ้นรูปกระดาษแล1วทำการตากแดดในที่แจ1งประมาณ 2-3 วัน 

 

 

 

 

 

 

 



 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 46 ลักษณะการตากเน้ือเยื่อหญ1าแฝกเพื่อทำแผ8นกระดาษ 

 

 1.4 ดึงเนื ้อเยื ่อออกจากเฟรม เมื ่อเนื ้อเยื ่อหญ1าแฝกแห1งไม8มี

ความช้ืนก็ดึงออกจากรอบเป$นอันเสร็จ 

2. การทดสอบกระดาษหญ4าแฝกกับการพิมพUพ้ืนนูน 
 เม่ือได1กระดาษหญ1าแฝกผู1วิจัยได1นำไปทดสอบการพิมพLพื้นนูนเพื่อ

สร1างมูลค8าให1กับกระดาษหญ1าแฝก มีกระบวนการทดสอบดังน้ี 
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 2.1 ออกแบบภาพลายเส4นเพื่อนำไปทำแมJพิมพUพื้นนูน ลักษณะ

ของภาพก็เป$นภาพที่มีความเข1ม เน่ืองจากมีผลต8อกระบวนการสร1างภาพบน

แม8พิมพL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47 ลักษณะภาพลายเส1นที่นำไปทำแม8พิมพLพื้นนูน 
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  2.2 นำภาพลายเส4นไปสร4างแมJพิมพUพื้นนูน ลักษณะแม8พิมพLพื้น

นูนทำจากโลหะ มีภาพลายเส1นที่กลับด1าน มีความนูนสูงเฉพาะบริเวณส8วนที่

เป$นภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 48 ลักษณะแม8พิมพLพื้นนูนจากลายเส1นที่ทำการออกแบบ 
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 2.3 กระบวนการพิมพLบนกระดาษ การพิมพLบนกระดาษในแม8พิมพL

พื้นนูนมีหลายหลากเช8น การพิมพLบนฟอยลLเพื่อเพิ่มมูลค8าบนสิ่งพิมพL การ

สร1างภาพนูนบริเวณแม8พิมพLเป$นต1น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 ลักษณะแม8พิมพLพื้นนูนที่พิมพLลายบนกระดาษหญ1าแฝก 
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3. การนำกระดาษหญ4าแฝกไปทำการพัฒนาผลิตภัณฑU 
 ในโครงการน้ีผู1วิจัยได1นำกระดาษจากใบหญ1าแฝกไปทำการพัฒนา

ผลิตภัณฑLเป$นเครื่องใช1ต8างๆ ดังภาพที่ 47 ที่แสดงถึงการใช1วัสดุร8วมในการ

ออกแบบร8วมกับกระดาษใบหญ1าแฝก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 ลักษณะผลิตภัณฑLที่ใช1กระดาษใบหญ1าแฝก 

ออกแบบร8วมกับวัสดุอ่ืน 
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บทท่ี6 
การใช4ประโยชนUหญ4าแฝกในการพัฒนาผลิตภัณฑU

จากใบหญ4าแฝกเชิงพาณิชยU 
1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑUเปlนกระเป�า ถุงผ4า ตJางๆ 

จากใบหญ4าแฝก 
 การออกแบบผลิตภัณฑLและการใช1ประโยชนLจากใบหญ1าแฝกเป$น

การเพิ่มมูลค8าให1กับใบหญ1าแฝก ทั้งน้ีผู1วิจัยได1ทำการออกแบบและพัฒนาตาม

ทักษะของกลุ8มชุมชนเพื่อให1ได1ผลิตภัณฑLที่สามารถทำได1เองในชุมชนดังภาพ

ที่ 51-54  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 51  การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (1) 
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ภาพที่52  การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่53  การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (3) 
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ภาพที่54  การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่55  การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (5) 
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ภาพที่56 การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (6) 
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ภาพที่57 การพัฒนาผลิตภัณฑLจากหญ1าแฝก (7) 

 

 

2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑUของตกแตJงบ4าน ประเภท

บีทแบ็ค (Bean bag) 

  ผู1วิจัยใช1แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑLมาใช1ในงาน

หัตถกรรมจากใบหญ1าแฝกโดยใช1แนวคิดสร1างสรรคLผสมกับการใช1งานเพื่อให1

ผลิตภัณฑLสามารถออกมาใช1งานได1และมีความสวยงาม ดังภาพที่ 58-61 

ผู1วิจัยใช1เต8าเป$นแนวคิดในการออกแบบเป$นที่น่ังเล8น ประเภทบีทแบ็ค (Bean 

bag) ซ่ึงผลิตภัณฑLน้ีได1มาจากงานวิจัยหญ1าแฝกและได1รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ในการประกวดความคิดสร1างสรรคLการใช1ประโยชนLจากหญ1าแฝก 

ผู1วิจัยจึงนำมาเป$นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑLให1กับชุมชน 
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ภาพที่ 58 การออกแบบและพัฒนาเก1าอ้ีน่ัง บีทแบ็ค (Beng Bag) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 59 การสานหญ1าแฝกขึ้นรูปผลิตภัณฑLด1วยแม8แบบ 
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ภาพที่ 60 การเตรียมช้ินส8วนเพื่อทำการประกอบตามรูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 61 การเย็บและขึ้นรูปผลิตภัณฑL 
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ภาพที่ 62 เก1าอ้ีน่ังเล8น บีทแบ็ค 
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บทท่ี7 
การทำสบูJจากน้ำมันหอมระเหยหญ4าแฝก 

การทำสบู8กล่ินใบหญ1าแฝกเป$นการใช1ประโยชนLจากใบหญ1าแฝกมา

ทำสารสกัด เพื่อนำเป$นน้ำมันหอมระเหย ซึ่งเป$นวัสดุอุปกรณLดังนี้ (ผศ.ดร.

ยุวดี พรธาราพงศL.2564) 

 1. อุปกรณUการทำสบูJ  
  1.1 แม8พิมพLทำสบู8   

 1.2 กลีเซอรีน หรือเกร็ดสบู8 

 1.3 น้ำมันหอมระเหยกล่ินหญ1าแฝก 

 1.4 แอกอฮอลLเช็ดแผล 

 1.5 หม1อต1มนำ1 เตาไฟฟbา 

 1.6 ช1อนตวง  

 1.7 พลาสติกแบบบาง 

 

 

 

 

  

 

 

 

 ภาพที่ 63 วัสดุและอุปกรณLในการทำสบู8 
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2. ขั้นตอนในการทำสบูJ 
ข้ันตอนท่ี  1  การต4มกลีเซอรีน 

 1. เริ่มต1นจากการต1มกลีเเซอรีน ใช1กลีเซอรีน 1 กิโลกรรม ใส8ลงใน

หม1อต1ม  

 2. ต1มนำ1ในหม1อต1มให1เดือดวางหม1อต1มที่ใส8กลีเซอลีนลงบนหม1อ

ต1มนำ1อีกที คนให1ละลายให1เข1ากัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 64 การต1มกลีเซอรีน 

 ข้ันตอนท่ี  2  การผสมนำ4มันหอมระเหย 

 1. ขั้นตอนการใส8น้ำมันหอมระเหย เม่ือกลีเซอลีนละลาย

เป$นน้ำแล1ว ให1ใส8น้ำมันหอมระเหย 

 2. การใ8ส8น้ำมันหอมระเหย ในปริมาณ กลีเซอลีน 1 

กิโลกรัม ต8อน้ำมันหอมระเหยกล่ินหญ1าแฝก 1 ออนซL 

 3. คนน้ำมันหอมระเหยกลิ่นหญ1าแฝกให1เข1ากันก8อนยก

ลงไปเทบนแม8พิมพL 
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ภาพที่ 65 การผสมน้ำมันหอมระเหยหญ1าแฝก 

 

 ข้ันตอนท่ี  3  การทำเกร็ดสบูJเพื่อทำพื้นผิวของสบูJให4สวยงาม 

 การตกแต8งสบู8เพื ่อให1เกิดความน8าสนใจ สามารถทำได1หลายวิ ธี

อาจจะใช1สีผสม หรือ สมุนไพรแห1งต8างๆผสมเข1าไปในสบู8เพื่อให1เกิดความสวย

งา  

  1. การทำเกร็ดสบู8เพื่อสร1างพื้นผิวของสบู8ให1มีสีสันเพิ่มขึ้น

ด1วยวิธีการแบ8งเน้ือสบู8ที่ผสมน้ำมันหอมระเหยแล1วออกมาบางส8วน 

  2. นำไปต1มบนหม1อใบเล็ก และนำขมิ้นผงมาผสมลงบน

บนกลีเซอรีนที่ร1อนเป$นนำ1อยู8โดยการผสมเข1าไปสามารถดูความเข1มของสีจาก

ขม้ินผงได1 เช8น ถ1าอยากได1สีเหลืองเข1มก็ใส8ผงขม้ินให1เยอะหน8อย   

  3.คนขม้ินกับกลีเซอรีนให1เข1ากันจนได1สีเข1มตามต1องการ

เเล1วนำมาเทบนกระดาษไข แล1วใช1ช1อนขูดให1เป$นก1อนๆ 
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ภาพที่ 66 การขูดทำเกร็ดสบู8 

 ข้ันตอนท่ี  4  การเทกลีเซอรีนบนพิมพUสบูJ 

 1. เม่ือต1มกลีเซอรีนบนหม1อต1มและผสมน้ำมันหอระเหย

เรียบร1อยแล1ว 

 2.นำเกร็ดสบู8ที่ทำเตรียมไว1ใส8บนเเม8พิมพLเพื่อสร1างสีสัน

ให1ก1อนสบู8 

 3.เทน้ำกลีเซอรีนลงไปบนพิมพLสบู8แล1วรอให1สบู8เซตตัว  

2-3  ช่ัวโมง  

 4.เมื่อแห1งแล1วแกะสบู8ออกจากแม8พิมพL  หากแกะสบู8ไม8

ตบด1านหลังแม8พิมพLเบาๆเม่ือทำเสร็จแล1วควรเก็บไว1ในที่ที่ลมเข1าไม8

ถึง 
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ภาพที่ 67 การเทกลีเซอรีนบนพิมพLและสบู8สำเร็จรูป 
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บทท่ี8 
 การทำการตลาดออนไลนUเบื้องต4น 

จากการลงพื้นที่ผู1วิจัยพบว8ากลุ8มชุมชนมีการรับงานหัตถกรรมหญ1า

แฝกให1กับหน8วยงานของรัฐ และขึ้นต1นแบบให1ตามแบบผู1มาว8าจ1าง ซ่ึงผู1วิจัย

พบว8า กลุ8มหากได1รับองคLความรู1 สามารถคิดราคาต1นทุนสินค1าได1 มีแนวทาง

ตลาดเป$นของตนเองชุมชนก็สามารถขายสินค1าเองได1 ซึ่งผู1วิจัยจึงทำการ

ส8งเสริมการเรียนรู1การใช1ตลาดออนไลนL เพื่อเป$นการกระตุ1นให1เป$นที่ร ู 1จัก

ชุมชน ในตำบลเล็กๆ เกิดผลิตภัณฑLและการเกิดการท8องเที ่ยวในชุมชนที่

สำคัญ เกิดรายได1ให1กับชุมชน โดยส8งเสริมการเรียนรู 1การใช1การตลาด

ออนไลนLด1านต8างๆดังน้ี (ศิรวัชรL พัฒคุ1ม. 2564) 

 

1. ตลาดออนไลนU (Online Markerting) 
เป$นการทำตลาดหรือการขายของผ8านการโฆษณาบนสื่อออนไลนL 

เช8น Facbook, Twitter, Instagram, Line, YouTube เป$นต1น การทำตลาด

ออนไลนLเกิดประโยชนLกับผู1ขายในปcจจุบันหากใช1และมีความเข1าใจรูปแบบ

การใช1งานแอปพลิเคชัน ต8างๆ ในการทำตลาด ทักษะวิธีการนำเสนอให1เกิด

ความน8าสนใจในสินค1า ทำให1เกิดลูกค1าในลักษณะต8างๆดังภาพที่ 64 
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ภาพที่ 68 ลักษณะการเกิดลูกค1าในตลาดออนไลนL 

ที่มา : https://stepstraining.co/entrepreneur/4-strategy-use-line-

oa-increase-sales 

2. ลักษณะแอปพิเคชั่นในตลาดออนไลนU 
แอปพลิเคชันในการขายของในตลาดออนไลนLมีหลากหลาย ผู1วิจัย

จึงนำแอปพลิเคชันที่มีผู1ใช1เป$นจำนวนมากและใช1ในการทำตลาดออนไลนL 

2.1 แอปพลิเคช่ัน ไลนU (Line) คือ แอปพลิเคชันสำหรับพูดคุย ส8ง

ข1อความ เสียง และรูปภาพ  

2.1.1 ประโยชนUทางการตลาด คือใช1เป$นช8องทางในการ

พูดคุย ติดต8อสอบถามการส8งโปรโมช่ันหรือข1อเสนอต8างๆ 

2.1.2 เทคนิคการทำตลาด ควรมีการแนะนำสินค1า หรือการ

พูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นอยู8อย8างสม่ำเสมอ 

2.1.3 วิธีการสมัคร มีขั ้นตอนการสมัครและสร1างร1านค1า

ดังต8อไปน้ี 

1. กดเข1าแอปพลิเคช่ันไลนL 

2. เลือกประเทศไทยแล1วกรอกเบอรLโทรศัพทLหรือe-mail 

ลงในช8องรับสมัคร 
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3.รอรหัสส8งผ8านทาง SMS ที่กรอกไว1 

4. กดสร1างบัญชีใหม8 

5. เลือกกลุ8ม แล1วกดสร1างกลุ8ม 

6. เลือกเพื่อนทั้งหมด แล1วนำ QR code ที่ได1มาส8งให1

เพื่อนหรือลูกค1า 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 69 การสมัครร1านค1าในแอปพลิเคชันไลนL (1) 

 



 102 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 70 การสมัครร1านค1าในแอปพลิเคชันไลนL (2) 

2.2 แอปพลิเคชัน เฟสบุ�ค (Facebook) คือ เว�ปไซตLที่ให1บริการ

เครือค8ายสังคมออนไลนL ผ8าน Internet หรือเรียกว8าเป$น Social Network 

สามารถสร1างพื้นที่ส8วนตัว สำหรับแนะนำตัวเอง ติดต8อสื่อสารกับเพื่อนทั้ง

แบบ ข1อความ ภาพ เสียง และ วีดีโอ 

 ประโยชนUทางการตลาด ใช1ในการสร1างเพจ หรือส่ิงที่ใช1ในการบอก

กล8างถึงสินค1า กิจกรรมต8างๆ รวมถึงเป$นช8องทางเบื้องต1นในการติดต8อส่ือสาร

ระหว8างร1านค1ากับลูกค1า โดยประยุกตLใช1ได1ในหลายรปูแบบ เช8นการ Live สด

ขายสินค1าหรือทำ คอนเทนตLต8างๆ ในการโปรโมทสินค1า 

  2.2.1 วิธีการสมัครใช4งาน เฟสบุ�ค มีกระบวนการและ

ขั้นตอนดังน้ี 

  1. เข1าช8องทางสมัครเฟสบุ�คแล1วทำการกรอกรายละเอียด

ข1อมูลส8วนตัว 
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2. กรอกรหัส 5 หลัก โดยรหัสจะส8งไปทาง e-mail หรือ 

เบอรLโทรศัพทLที่ให1ไว1 

3. ตกแต8งโปรไฟลLส8วนตัวแล1วทำการค1นหาเพื่อน 

4. สร1างเพจใหม8ในเมนูด1านซ1ายเพื่อใช1ทำกลุ8มนำเสนอ

สินค1า 

  5. กรอกรายละเอียด ตกแต8งโปรไฟลLแล1วทำการบันทึกก็

สามารถใช1งานได1ทันทีในรูปแบบการทำโฆษณาต8างๆทาง เฟสบุ �คจากมี

โปรโมทช่ันมาเสนออยู8เรือ่ยๆเพื่อให1มีสมาชิกเห็นมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 71 การสมัครและการสร1างเพจ face book เพื่อทำตลาดออนไลนL (1) 
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ภาพที่ 72 การสมัครและการสร1างเพจ face book เพื่อทำตลาดออนไลนL (2) 
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2.3 การใช4ขายสินค4าผJานการถJายทอดสด (Facebook live) คือ 

ประเภทการโพสตLจาก Facebook ที่สามารถถ8ายทอดสดเรื่องราวต8างๆ โดย

ผู 1ใช1งานที ่ต ิดตามเพจหรือไม8ได1ติดตามเพจ สามารถมีส8วนร8วมกับการ

ถ8ายทอดสดไปพร1อมกัน 

ประโยชน Uทางการตลาด จากสถ ิต ิประเภทการโพสต Lบน 

Facebook โพสตLที่ผู1ใช1งานมีส8วนร8วมมากที่สุดคือ Facebook live มากกว8า

โพสตLแบบอื่นๆ ถึง 68% และยังมีแนวโน1มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ รองลงมาเป$น

การโพสตLแบบภาพลิงกL และอ่ืนๆ ตามลำดับ แน8นอนว8าเริ่มต1นไลฟ�สดตอนน้ี

ก็ยังไม8สายสำหรับการเพิ่มยอดขายออนไลนL เพราะไลฟ�สดคือวิธีการเพิ่มยอด

ขานออนไลนLที่ง8ายที่ทั้งฟรีและง8าย 

2.3.1 อุปกรณUเพิ่มเติมท่ีใช4ในการไลฟ�สด 

 1. สัญญาณอินเตอรLเน็ต เป$นปcจจัยที่เรียนกได1ว8าสำคัญ

ที่สุดในการไลฟ� 

 2. ไฟส8องสำหรับไลฟ�สด ช8วยเพิ่มแสงให1มองเห็นผู1ไลฟ�

และสินค1ามากยิ่งขึ้น เพื่อที่ผู1ชมจะได1มองเห็นได1ชัดเจนในตัวสินค1า 

 3. ไมโครโฟน ไมคLที ่ต ิดมากับสมาร Lทโฟนอาจจะไม8

เพียงพอต8อการกระจายเสียงควรหาไมคLดีๆ เพื่อผู1ชมจะได1ยินชัดเจน 

 4. ชั้นวางของ เพื่อง8ายต8อการหยิบจับสินค1าที่จะใช1ใน

การขาย แสดงให1เห็นถึงความพร1อมในการขาย 

 5. ปbาย แจ1งให1ลูกค1าทราบข1อมูลต8างๆ ให1รายละเอียด

สินค1า 

 6. ขาตั้งกล1อง ปbองกันการส่ันของภาพ 
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2.3.2 วิธีการไลฟ�สดสินค4า มีข้ันตอนตJางๆดังน้ี 

 1. เข1าหน1าเพจที่เราได1สร1างไว1แล1วทำการคลิกไอคอน

ถ8ายทอดสด 

 2. ตั้งค8ารูปแบบการถ8ายทอดสด 

 3. เริ่มการถ8ายทอดสด ในหน1าเพจน้ีจะมีรูปแบบทดสอบ

ภาพและเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 73 การถ8ายทอดสดใน Facebook live 

2.4 เทคนิคไลฟ�สดขายสินค4า 

 การขายของออนไลนLคือ การจับเงินในอากาศ ฉะน้ันการ

หาทีมงานคือส่ิงสำคัญ 1 คนขายเองอาจหาเงินได1 1,000 – 3,000 บาท จาก
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การตอบแชท และแพ็คของขายแต8ถ1ามีทีมงานช8วยในการทำงานในการตอบ

แชทก็สามารถหาเงินได1เพิ่มขึ้น เพราะว8าสามารถตอบโต1กับลูกค1าได1อย8าง

ทันท8วงทีและทันเวลา 

 1. การไลฟ�สดขายสินค1าสามารถทำได1ตลอดเวลา 

 2. แชรLลงในกลุ8มต8างๆเพื่อสร1างฐานลูกค1า 

 3. ลูกค1าคือครูที่ดีที่สุด 

 4. มีคาแรคเตอรLในการขาย  

 5. การย้ำในการพูดข1อความสำคัญ 

 6. จ1องมองกล1องตลอดเวลา เพื่อให1เหมือนเราจ1องตา

ลูกค1าตลอดเวลา 

 7. หาอุปกรณLหรือสิ่งต8างๆ เสริมในขณะที่สถานการณL

เงียบหรือนึกคำพูดไม8ออก เช8น กดเสียงกริ่ง 

 8. ใช1คำเกริ่นเรียกลูกค1าตลอดเวลา 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 74 ลักษณะเทคนิคในการขายสินค1าไลฟ�สด 

ที่มา : เพจฮาซันอาหารทะเลตากแห1ง จ.สตูล 
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3. การขายสินค4าบนแพลตฟอรUม หรือแอปพลิเคชัน  
มีระบบการจัดการให1กับผู1ซ้ือและผู1ขาย ซ่ึงปcจจุบันมีอยู8หลากหลาย

แพลตฟอรLม อาทิ เช8น Shopee, Lazada ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 75 ลักษณะแพลตฟอรLมในการขายสินค1า 

 

3.1 เทคนิคการขายสินค4าบนแพลตฟอรUมในการขายสินค4า 

1. ถ8ายภาพสินค1าและคลิปวีดีโอส้ัน ให1เห็นทุกมุมทุกด1าน

ให1ชัดเจนและสวยงาม 

2. ตั้งช่ือสินค1าด1วย คำสำคัญ (Keyword) 

3. การใช1คุณลักษณะ คุณสมบัติสินค1า ข1อดี การใช1งาน

และ ใส8 #hasdtag เพื่อง8ายต8อการค1นหาสินค1า 

4. ศ ึกษาราคาสินค 1าให 1เหมาะสมไม8แพงและไม 8ถูก

จนเกินไปเน่ืองจากจะมีการบวกค8าธรรมเนียมในการขายสินค1า 3%-5% 

5. ร1านค1าต1องมีการอัพเดท ราคา สินค1าใหม8ๆตลอดเวลา 

6. ส่ือสารกับลูกค1าเร็ว และส8งของเร็ว 
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7. ขอรีวิวจากลูกค1าเพื่อการันตีคุณภาพสินค1าและราคา 

8. แจกคูปองส8วนลดต8างๆ 

9. ทำแคมเปญกับแพลตฟอรLม 

3.2 การสร4างเรื่องราวให4กับสินค4าชุมชน จะทำให1สินค1ามีที่มาที่

ไป ผู1บริโภคเห็นกระบวนการผลิตวิถีชีวิต 

3.3 ข้ันตอนในการขายของออนไลนU 

1. วางแผนตลาด เช8น การตั้งช่ือร1าน ค1นหากลุ8มผู1บริโภค

ตั้งเปbาหมายใหชัดเจนวัดผลได1 

2. เลือกช8องทางโปรโมทสินค1า เช8น ใช1สื ่อต8างๆไม8ว8า

จะไลฟ�สด หรือแอฟขายของ 

3. เลือกช8องทางชำระเงินที่น8าเช่ือถือและตรวจสอบยอด

ได1อย8างรวดเร็ว 

4. วัดผลยอดขาย ดูเปbาหมาย ผลลัพธLแล1วนำไปปรับปรุง 
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บทท่ี 9 
 

 การวางผังการปลูกแฝกในแปลงพืชสวนครัว 

ในโครงการจัดการความรู1การใช1ประโยชนLจากหญ1าแฝกจากการลง

พื้นที่พบว8าในพื้นที่โดยมากจากปลูกหญ1าแฝกในแปลงพืชสวนครัวเนื่องจาก

ชุมชนไม8มีพื้นที่ขนาดใหญ8ในการปลูกแฝก คณะผู1วิจัยจึงทำการร8างภาพใน

การวางผังการปลูกแฝกในแปลงพืชสวนครัวเพื่อให1ชุมชนนำไปทดลองวาง 

โดยการวางผังผู1วิจัยอิงทฤษฎีการปลูกหญ1าแฝก ซ่ึงมีการวางผังดังต8อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 76  การวางผังการปลูกแฝกในแปลงพืชสวนครัว 
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 จากภาพ เป$นการปลูกในหลังคาเรือนโดยริมรั้วจะปลูกหญ1าแฝก

เพื่อกันหน1าดิน และริมแปลงพืชสวนครัวจากทำการปลูกหญ1าแฝกเว1นระยะ 

10 – 15 เซนติเมตร ระหว8างแปลง การปลูกหญ1าแฝกใสครัวเรือนจะมีข1อเสีย

คือได1ผลผลิตได1ค8อนข1างน1อย จุดประสงคLหลักคือต1องการสร1างคุณภาพให1กับ

ดิน จึงทำให1ชุมชนทำการปลูกหญ1าแฝกในกลุ 8มสมาชิก ซึ่งเนื้อที ่ปลูกต8อ

หลังคาเรือนจะประมาณ 100 – 200 ตาราวา เป$นหลัก 

 ทั้งนี้จากการที่ชุมชนปลูกหญ1าแฝกทำให1ผู1วิจัยมีแนวคิดในการ

พัฒนาให1เกิดการท8องเที ่ยวแบบเกษตรเรียนรู1 จากการสำรวจพื ้นที ่พบว8าการ

เพาะปลูกหญ1าแฝกจะปลูกตามบ1านเรือนซึ่งมีเนื้อที่ในการเพาะปลูกไม8มาก 

ประมาณ 100 – 200 ตารางวา แตกต8างจะชุมชนอื่นๆ แต8มีการเพาะปลูก

หลายหลังคาเรือน จึงนำลักษณะการท8องเที่ยวจากที่เคยทำโครงการพัฒนา

ร8วมกับบ1านจำรุง มหาวิทยาลัยบ1านนอก จังหวัดระยอง ซึ่งสภาพชุมชนมี

ความคล1ายคลึงกัน โดยมีจุดขึ้นรถนำนักท8องเที่ยว ไปยังศูนยLเรียนรู 1แล1ว

นำเข1าสู8แปลงสาธิตในการเพาะปลูกและพาไปปลูกหญ1าแฝกในแปลงเกษตรที่

กำลังลงหญ1าแฝก เส1นทางสุดท1ายพาไปเที่ยวศูนยLการเรียนรู1แปรรูปหญ1าแฝก

และ กก เพื ่อให1นักท8องเที ่ยวเห็นภาพในการพัฒนาหญ1าแฝก และเห็น

ประโยชนLความสำคัญของหญ1าแฝก อีกทั้งยังเป$นการสร1างรายได1ให1กับชุมชน 

ซ่ึงลักษณะการปลูกหญ1าแฝกสาธิตจะมีลักษณะ การปลูกในแนวแปลงสวนผัก 

ปลูกเป$นแถวตามแนวขอบ แปลงผัก เม่ือแฝกมีอายุทุก 3-4 เดือน ตัดใบออก 

ให1เหลือโคนต1นหญ1าแฝก ประมาณ 10-15 ซม. เมื่อตัดใบหญ1าแฝกแล1วควร

นำไปคลุมแปลงผักเพื่อให1ดินมีความชุ8มช้ืน ดังภาพที่ 77 และ78 
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ภาพที่ 77  การวางผังการท8องเที่ยวแบบเกษตรเรียนรู1 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 78  การปลูกหญ1าแฝกแบบแนวแปลงสวนผักของชุมชนโคกปรง 
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ภาพที่ 79  การทดลองปลูกหญ1าแฝกแบบแนวแปลงสวนผัก 
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