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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ความสาํคญัและที่มาของปญัหาที่ทาํการวิจัย 

 การชะล้างพังทลายของดินเป็นปัญหาที่สําคัญอย่างหนึ่งของประเทศ มีผลต่อความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงตระหนักถึงความสําคัญและ
ความจําเป็นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา จึงพระราชทานพระราชดําริให้มีการนําหญ้าแฝก (Vetiver 
grass) มาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ํา เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น หญ้าแฝกมี 2 กลุ่ม คือ หญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides Nash)  และ
หญ้าแฝกดอน (Vetiveria Nemoralish A. Camus) หญ้าแฝกลุ่ม มีใบและรากยาวกว่าหญ้าแฝกดอน 
เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมาก เจริญเติบโตได้ดีในที่ท่ีมีความช้ืนสูงและในน้ําแช่ขัง หญ้าแฝก
ดอน พบทั่วไปในที่ค่อนข้างแห้งแล้ง สามารถขึ้นได้ในที่แดดจัดและที่ร่มรําไร กอเตี้ยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม 
ใบหยาบ มีไขเคลือบน้อยทําให้ดูกร้าน หลังปลูกต้องการการดูแลน้อยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2550) การปลูกหญ้าแฝกต้องการรากที่ยาวแผ่ขยาย และมีกอหญ้าแฝกที่แน่น เพื่อช่วยในการ
อุ้มน้ําและกักเก็บตะกอนดิน การตัดแต่งใบหญ้าแฝกอย่างสมํ่าเสมอทุก ๆ 3-4 เดือน ช่วยให้มีการแตก
กอมากขึ้น และสร้างรากให้ยาวขึ้น ใบที่ถูกตัดจะแตกใบออกมาใหม่เรื่อย ๆ ใบหญ้าแฝกที่แห้งสามารถ
ติดไฟได้ดี จึงอาจเป็นเชื้อเพลิงการเผาไหม้ของไฟป่าได้ การนําใบหญ้าแฝกที่ถูกตัดทิ้งมาใช้ประโยชน์
ทําผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ส่วนหนึ่ง  
 กลุ่มแม่บ้าน หมู่บ้านซาง หมู่ที่ 4 ตําบลข้ีเหล็ก อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวม
สมาชิกจัดต้ังกลุ่มแฝกหลวงขึ้นเพื่อทําอาชีพเสริมสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวในช่วงว่างเว้นจากการ
ประกอบอาชีพหลัก โดยนําใบหญ้าแฝกมาทําผลิตภัณฑ์ตามแนวทางพระราชดําริเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง โดยใช้ภูมิปัญญาด้านการจักสานที่มีอยู่ จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มแฝกหลวง (สมบูรณ์  
โรจนนิล, 2555) ได้ข้อมูลว่าหญ้าแฝกที่กลุ่มแฝกหลวงปลูกเป็นหญ้าแฝกดอน พันธ์ุใหม่ห้วยหวาย ซึ่ง
เป็นพันธ์ุที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้เหมาะสมกับการอนุรักษ์ดินและน้ําในพื้นที่ของกลุ่มหมู่บ้านซาง (สุมาฆมาศ 
รวยทรัพย์, 2560) ใบหญ้าแฝกชนิดนี้มีใบสีเขียวเข้ม หลังใบเป็นเส้นแข็งสามเหลี่ยม ริมใบมีหนาม
ละเอียดคล้ายฟันเลื่อย เมื่อนํามาสานเพื่อทําผลิตภัณฑ์จะเกิดการแตกหักของเส้นใย ต้องผึ่งใบหญ้า
แฝกไว้ในร่มนาน 1 ปี จึงจะนํามาสานทําผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่หัก ทําให้มีวัตถุดิบไม่เพียงพอกับการทํา
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มแฝกหลวงได้ทดลองนําหญ้าแฝกไปต้มในน้ําเกลือเช่นเดียวกับกลุ่มทําผลิตภัณฑ์หญ้า
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แฝกอื่น ๆ เพื่อทําให้ใบหญ้าแฝกอ่อนตัวแต่ ไม่ประสบความสําเร็จ ผู้วิจัยได้ศึกษาพบว่ากลุ่มทํา
ผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกกลุ่มต่าง ๆ ทําผลิตภัณฑ์ประสบความสําเร็จนั้นได้ใช้หญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria 
zizanioides Nash))  ซึ่งแตกต่างจากหญ้าแฝกดอน จึงไม่สามารถใช้วิธีการต้มเช่นเดียวกันได้ การจะ
เปลี่ยนให้หมู่บ้านซางหันมาปลูกหญ้าแฝกลุ่มเพื่อจะนําใบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ก็จะไม่เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ นอกจากนี้ยังพบว่าผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกโดยทั่วไปนิยมย้อมด้วยสีสังเคราะห์ ซึ่งน้ําสีที่เหลือจาก
การย้อมจะถูกทิ้งลงดินไหลลงสู่แหล่งน้ํา ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาดินและน้ําเสียตามมา  

จากการศึกษาการผลิตเส้นด้ายใยกันชงของชาวเขาเผ่าม้ง หมู่บ้านผานกกก อําเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่ ใน ปี พ.ศ. 2551 พบว่า โดยธรรมชาติเส้นใยกันชงมีความแข็ง จึงทําการนวดเส้นด้าย
เพื่อให้มีความนุ่ม (อ่อนตัว) โดยนําเส้นด้ายวางไว้ระหว่างกลางของวัตถุ 2 ช้ิน แล้วทําการโยกวัตถุช้ิน
บนไปมาจะทําให้เส้นด้ายใยกันชงนุ่มขึ้น จากทฤษฎีกระบวนการชุบมัน (mercerization) การนําเส้น
ใยไปแช่ในด่างจะทําให้เส้นใยพองตัวขึ้นทําให้มีความนุ่มขึ้น ทีมวิจัยจึงสนใจที่จะนําวิธีการตกแต่งทาง
เชิงกล คือ การนวด และการตกแต่งทางเคมี คือ การแช่น้ําด่าง มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝก 
นอกจากนี้ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หัวใจที่สําคัญ คือ ความพยายามในการนําของเหลือใช้จากการผลิต หรือของเสียที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิต นํากลับไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่อีกครั้ง (Reuse) ช่วยทําให้ของเสียเป็นศูนย์
หรือเหลือน้อยมากที่สุด เป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดได้
คุ้มค่ามากที่สุด (สํานักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯมหานคร, 2556) และการนําหญ้าแฝกมาย้อมสีธรรมชาติ
ซึ่งปลอดภัยจากสารตกค้างบนผลิตภัณฑ์ ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นการหลีกเลี่ยงสารที่เป็น
อันตรายหรือเป็นพิษ (Avoid) จึงเป็นการนําหลักการ 3 Rs 1A มาประยุกต์ใช้เพ่ือลดปริมาณของเสีย 
และนําของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ย้อมสีธรรมชาติเพ่ือทําผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (eco – 
friendly) และเป็นประโยชน์ต่อการขยายตลาดการจําหน่ายสินค้าที่แตกต่างต่อไป 

การย้อมสีเส้นใยต้องทําความสะอาด (scouring) เพื่อขจัดสิ่งสกปรกที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
ของเส้นใยออกก่อนนําไปย้อมสี เพื่อทําให้เส้นใยติดสีย้อมได้มากขึ้น โดยทั่วไปจะใช้โซดาไฟในการทํา
ความสะอาด (นันทนัช  พิเชษฐวิทย์, 2540) ซึ่งโซดาไฟ สามารถทําให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้อย่าง
เฉียบพลัน ถ้าสูดดมฝุ่นควันของสารจะทําให้ระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ อาจเกิดปอดอักเสบ 
น้ําท่วมปอดได้ หากเข้าตาจะมีฤทธ์ิทําลาย ต้ังแต่ระคายเคือง หรือรุนแรงกระทั่งทําให้ตาบอดได้ หาก
ถูกผิวหนังจะทําให้เกิดการไหม้จนเป็นแผลลึก (LikeSmile, 2011) การผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อมต้องหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อม ปูนขาวเป็นด่างเช่นเดียวกับ
โซดาไฟ แต่ความเป็นอันตรายน้อยกว่าจะเห็นได้จากการกินหมากกับปูนขาว จึงเป็นแนวคิดในการ
นํามาใช้แทนโซดาไฟในการขจัดสิ่งสกปรกในหญ้าแฝกก่อนการย้อมสี การย้อมสีธรรมชาติมีวัตถุดิบ
หลากหลายชนิด ทีมวิจัยได้พิจารณาว่า การนําหญ้าแฝกย้อมสีธรรมชาติควรจะนํามาใช้ร่วมกับหญ้า
แฝกที่ไม่ได้ย้อมสี จะเป็นการลดต้นทุนจากการใช้หญ้าแฝกย้อมสีทั้งหมด และทําให้เกิดลวดลายและ
สีสันในผลิตภัณฑ์ จึงได้เลือกคู่สีได้ คือ สีจากผลมะเกลือมาทําการศึกษา  

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพื่อศึกษาและเปรียบเทยีบการใช้ปูนขาวแทนโซดาไฟในกระบวนการทําความสะอาด
หญ้าแฝกก่อนการย้อมสีธรรมชาติ 

2.  เพื่อศึกษาวิธีการย้อมสีหญ้าแฝกด้วยสีธรรมชาติ 
3.  เพื่อศึกษาคุณสมบัติของหญ้าแฝกที่ปรับปรุงความนุ่มด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน 
4.  เพื่อพัฒนาการทําผลิตภัณฑ์หญ้าแฝกของกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง ตําบลขี้เหล็ก  

อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ 

ขอบเขตการวจิัย 
 

1.  หญ้าแฝกทีศ่ึกษาในครั้งนี้เป็นหญ้าแฝกดอน พันธ์ุใหม่หว้ยหวาย 
2.  การย้อมสธีรรมชาติที่ศึกษา คือ สีย้อมจากมะเกลือ 
3.  วิธีการปรับปรุงความนุ่ม ศึกษา 2 วิธี คือ  

 1.1 วิธีทางเชิงกล ได้แก่ การนวดด้วยเครื่อง  
 1.2 วิธีการทางเคมี ได้แก่ การแช่ด้วยปูนขาว 

4.  คุณสมบัติของหญ้าแฝก ศึกษาเฉพาะ ความเหนียว และ ความอ่อนตัว 
 5.  ความพึงพอใจต่อคณุภาพของหญ้าแฝก ประเมนิโดย สมาชิกกลุ่มแฝกหลวง หมู่บ้านซาง  
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม่ริม จงัหวัดเชียงใหม่ 
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นิยามศพัทเ์ชิงปฏิบัติการ 

1.  ปูนขาว หมายถึง ปูนขาวที่ใช้บริโภคกับหมาก มีสูตรทางเคมี CaO2 
 2.  หญ้าแฝก หมายถึง หญ้าแฝกที่ตากแห้งแล้ว 
 3.  ความนุ่ม หมายถึง ความสามารถของหญ้าแฝกที่บิดงอได้โดยไม่แตก 
 4.  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ผลิตภัณฑ์จักสานจากหญ้าแฝก 
   5.  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หมายถึง การนําหญ้าแฝกมาย้อมสีธรรมชาติซึ่งปลอดภัยจาก
สารตกค้างบนผลิตภัณฑ์ ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ เป็นการหลีกเลี่ยงสารที่เป็นอันตรายหรือ
เป็นพิษ 

ทฤษฎี สมมติฐาน และกรอบแนวความคดิการวิจัย  
 1.  การใช้ปูนขาวแทนโซดาไฟในการทําความสะอาดหญ้าแฝกก่อนการยอ้มสีธรรมชาติ 

    ไม่ทําให้คณุสมบัติทางเชิงกลเสียไป 
2.  หญ้าแฝกทีไ่ด้รับการปรับปรุงมีความนุ่มดีกว่าหญ้าแฝกที่ไม่ได้ทําการปรับปรุง 
3.  สมาชิกกลุม่แฝกหลวงมีความพึงพอใจต่อหญ้าแฝกที่ได้รับการพัฒนาแล้ว 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

1.  ประโยชน์ด้านความรู้ ได้องค์ความรู้ในการทําให้หญ้าแฝกมีความอ่อนตัว สามารถพับหรือบิด
แล้วใบหญ้าแฝกไม่หักหรือแตก และกระบวนการย้อมสีใบหญ้าแฝกด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
 2. ประโยชน์ด้านการพัฒนา ได้พัฒนาคุณภาพของหญ้าแฝกให้มีคุณสมบัตินุ่มมือในขณะทํา
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนต่าง ๆ 
  3. ประโยชน์ด้านผลผลิต ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากหญ้าแฝกที่มีลวดลายและสีสัน จาก 
สีย้อมธรรมชาติ และเพิ่มตลาดการจําหน่ายสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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กรอบแนวความคิดในการวจิัย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ใบหญ้าแฝกแตก
ในขณะทําผลติภัณฑ์ 

เทคโนโลยี
สะอาด 

ปัญหา 
การทําผลิตภัณฑ์ 

หญ้าแฝก 

กระบวนการ

นวดหญ้าแฝก เพิ่มมูลค่า 

ผู้ผลิตพึงพอใจ 

เปิดตลาด
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หญ้าแฝกนุม่ไม่แตก
ในขณะผลิต

การแช่ด่าง 

ไม่มีสีสัน 

ยอมสีธรรมชาติ 

สินค้ามีสสีัน
และมีคุณภาพ 

ผล

 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย
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 กรอบการวิจัย 
 
 

 

ใบหญ้าแฝก 

ทําความสะอาดก่อนย้อม โซดาไฟ ปูนขาว 

สมบัติเชิงกลและพื้นผิว 

ย้อมสีด้วยผลมะเกลือ ค่าของส ี

ทําผลิตภัณฑ์ประเมิน 

นวด แช่น้ําปูนใส

ความพึงพอใจ  

10 ครั้ง 20 ครั้ง ปูนขาว 20 ก. ปูนขาว 10 ก.

สมบัติเชิงกลและพื้นผิว 

ค่าของสี. 

ภาพที่ 1.2 กรอบการวิจัย 




