
พระราชดํารัส (๑) 
ในโอกาสท่ีองคมนตรี     

และประธานกรรมการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (๒)   
นําคณะผูปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   

เขาเฝา ฯ  กราบบังคมทูลรายงานความกาวหนาการดําเนินงานโครงการ ฯ   
และรับพระราชทานพระราชดําริเกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการ ฯ 

ณ  พระตําหนักเปยมสุข  วังไกลกังวล 
วันจันทร  ที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๕๕๒ 

--------------------- 
 
  หญาแฝกนี้ไดศึกษามาเปนเวลาถึงสิบเจ็ดป   อยางที่ทานองคมนตรีไดกลาว 
เมื่อตะกี้   ซึ่งก็นับวาเปนเวลาชานาน   แตเปนเวลาท่ีเปนประโยชนมากและไดผลอยางยิ่ง.    เปนสิ่ง
ที่นามหัศจรรย   ที่หญาชนิดเดียวไดรับการศึกษานานถึงขนาดสิบเจ็ดป   แตตองเขาใจวาหญาแฝก   
มีหลายชนิด   และถาไมไดศึกษาก็ไมไดประโยชนข้ึนมาอยางที่ไดเกิดข้ึน.     
  สิบเจ็ดปนี่เกิดประโยชนอยางยิ่ง   เพราะวาเวลาทดลองตาง ๆ  ไดปรากฏวาหญาแฝก
หรือหญาท่ีคลาย ๆ  หญาแฝก   ไดทําประโยชนในดานตาง ๆ   ซึ่งนามหัศจรรยที่หญาเพียงบางชนิด
ไดประโยชนในที่ตาง ๆ.    หญาแฝกบางชนิดไดเกิดประโยชนในที่ลักษณะเปนที่ราบ   บางแหง 
ก็ไดประโยชนในที่ตางกัน   เชน   บนภูเขา   ดินลึกก็มี   ดินต้ืนก็มี.    เรื่องดินลึกน้ันไดปรากฏวา   
รากไดหยั่งลงไปถึงหาหกเมตร   แลวก็ลงไปได   ซึ่งแตกอนน้ีไมไดนึกวาหญาจะลงไปลึก.     
ขอสําคัญ   หญาน้ีไดหยั่งลงไปหาหกเมตร   และไมไดแผออกไปขาง ๆ   แสดงวาไมไปรังควาน 
รากของพืชท่ีเปนประโยชน.   

อันนี้ตอนตน   ไดไปเฝาสมเด็จพระบรมราชชนนี   ซึ่งทานเวลาน้ันทรงไมสบาย   
ทําใหทานมีความ   เรียกวา   เซ็ง   ในชีวิต.    ก็ไดไปเฝาท่ีวังสระปทุม   ซึ่งเวลานั้นบอกไดวาทาน 
ใชคําวาเซ็งนะ   ไมเกินความหมายของสภาพของทาน.    ไดไปทูลวา   เดีย๋วน้ีขอแรงทาน 
ทําประโยชนกับพืชอยางหนึ่ง   ซึ่งจะไดประโยชนทั่วทั้งประเทศ.    ทานรูสึกวาเกิดครึกครื้น 
ข้ึนมา   ทานบอกวามีหรือ   นึกวาทําหมดแลวศึกษาอะไร ๆ  หมดแลว.    เลยบอก   เปลา   นี่เปน 
สิ่งท่ียังไมไดศึกษา   หรือศึกษานอย   นอยมาก.    ก็เลยเลาใหทานฟงเรื่องความมหัศจรรยของ 
หญาแฝก   ซึง่เปนหญาธรรมดา   แตวามีคุณสมบัติที่จะชวยใหพืชในที่ตาง ๆ  มปีระโยชนข้ึนมา
อยางมหัศจรรย   คือวาไมไดนึกเลยวา   จะใชหญาธรรมดาน้ีมาทําใหการเพาะปลูกดีข้ึน.     
 
(๑)  เรียบเรียงข้ึนตามท่ีไดบันทึกพระสุรเสียงไว 
(๒) นายอําพล  เสนาณรงค 
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  ทานก็บอกวาจะไปทําที่ไหน.    ก็ทูลวา   ทําในท่ีที่เคยทรงปฏิบัติ   ก็คือในทีภู่เขา
สวนหนึ่ง.    ที่ภูเขานั้นก็คือท่ีที่โปรดมาก   ที่ดอยตุง   ซึ่งถาไมไดใชหญาแฝกนี้   จะทําใหที่แถวนั้น
ไมเจริญ.    แลวเจรญิอยางไร   ก็ทําใหที่ที่ตามปรกติเราเห็น   ไมหญาก็พืชตาง ๆ   ข้ึนไมเปนปรกติ   
หมายความวาหญาไปคลุม  ไปปกคลมุที่   ทําใหที่นั้นไมบริบูรณ   แตวาหญาแฝกนี้   ถาเลือกทดลอง
หญาแฝกที่เปนประโยชนจากหญาแฝกหลายชนิด   จะทําใหดี   ที่แถวนั้นเจริญดีข้ึน   โดยทําใหที่
เหลาน้ันมีความบริบรูณข้ึน   ดวยการเลือกหญาท่ีเหมาะสม   และปลูกในทางท่ีเหมาะสม   ทีถู่กตอง   
จะทําใหที่เหลาน้ันสามารถทําประโยชนได.    เรากท็ูลทานวา   จะทําใหที่เหลาน้ันมีความเจริญ    
จะใชประโยชนของท่ีนั้นไดดีมาก   แลวเลาใหทานฟงวา   จะทําใหที่เหลานั้นมีความอุดมสมบูรณ   
โดยเลือกที่   แลวเลือกหญาท่ีเหมาะสม   จะทําใหที่เหลาน้ันเจริญงอกงามอยางมหัศจรรย   แลวเลา
ใหทานฟงวามีวิธีปลูกอยางไร   และวิธีเลือกหญาแฝกชนิดตาง ๆ.     
  ทานก็ต่ืนเตน   แตทานบอกวา   จะไปทําอะไรได.    ก็ทูลวาถาทรงพรอม   ทานไป
เดี๋ยวน้ีก็ได.    ทานก็ต่ืนเตน   เลยเรียกคนของทาน   บอกวา   เอา   ตกลง    เด๋ียวน้ีแข็งแรงพอแลว   
จะไปได.    ความจริงทานก็เพ่ิงเริ่มแข็งแรง   แตทานครึกครื้นมาก  ทานบอกไปเดี๋ยวนี้เลย.    ลงทาย
หญาแฝกเปนหญามหัศจรรยที่ทําใหทานแข็งแรงทันที   คนที่จะทําก็เกิดความดีใจ.    ในท่ีสุด    
เสด็จไปภายในไมกี่วัน   เสด็จไปดอยตุง   แลวก็ขอใหคนนําหญาชนิดตาง ๆ   มา   เลยทูลวาใหไป
ปลูกหญาชนดิตาง ๆ  ในที่ตาง ๆ  เพ่ือทดลอง.    บอกไดวาทานครึกครื้นมาก   รูสึกทานดีใจมาก 
ที่มีงานที่จะทํา   เพราะเวลานั้นทานกําลังเดือดรอนในจิตใจ   เพราะวาหมอบอกวาไมได   เสด็จ 
ไปไมได   ทานก็บอกทําไมจะไมได.    แลวในที่สดุทานก็ไป   แลวก็ไปเปนคนภูเขา   เสด็จไป 
ไดอยางประหลาด   หมายความวาทานออกไปทันที   ออกเดินนะ   แลวก็ออกไปปลูกหญา.     
ภายในไมกี่วัน   หญาน่ันนะก็เจริญงอกงามออกมา   ซึ่งก็เปนสิง่ท่ีประหลาด.   
  หญาบางชนิดก็ไดหยั่งลงไปลึก   อยางที่บอกตะกี้วาสี่หาเมตร   บางชนิดกถ็ึง 
หกเมตร   ในระหวางท่ีหญาบางชนิดก็ลงไปเพียงสามเมตร.    แลวกล็งไปหกเมตรน้ี   เทากับไป 
ปกคลุมที่   ทําใหที่เหลานั้นสามารถท่ีจะปองกันดินที่ปรกติจะทลายลงมา.    ดินที่ไดรบัการปกปอง
ของหญาแฝกก็แข็งแรง   ทําใหสามารถที่จะทําตามท่ีตองการ   เปนตน.    ตามท่ีตองการคือให
บริเวณน้ันไมมีการทลายลงมา   เชน   ขางถนน   ทําใหถนนไดรับการปกปองไมใหดินทลายลงมา   
ภายในไมกี่วันก็จับดินขางถนนอยางแนนแฟน   ซึง่ก็เปนเปาหมายอยางหน่ึง   ที่จะใหปลูกสิ่งท่ี
ปองกันไมใหทลายลงมา.    แลวปรากฏวาดินขางถนนก็ไมทลาย   อยางเชน   ทางที่ข้ึนไปดอยตุง   
ก็เปนดินที่ปลอดภัย   และทําใหถนนนั้น ๆ  แข็งแรง   ซึ่งเปนผลท่ีมหัศจรรย   เปนผลของการปลูก
หญาแฝก.    นอกจากน้ัน   ก็ทําใหการปลูกตนไมขางถนนสามารถปลกูไดอยางปลอดภัย   ซึ่งก็เปน
ผลแรกท่ีได.    นอกจากน้ัน   ก็ไดปองกันที่ที่มันทลายลงมาแลวทําใหเสียหายตอการเพาะปลูก.   
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  ฉะน้ัน   เรียกไดวาภายในไมกี่วัน   ผูที่รับหนาที่ไปถวายคําแนะนําก็ดีใจได   
ที่เห็นวาการเพาะปลูกหญาแฝกในทางท่ีถูกตอง   ไดเกิดบรรลุผลข้ึนมา.    ขอสําคัญจะตองศึกษาวา 
ใชหญาแฝกชนิดใดที่จะข้ึนได   บริเวณใดท่ีจะข้ึนไดดี   และไมทําใหเสียหายตอดิน   เพราะวา 
บางแหงจะข้ึนไดอยางดีตองมีความกวางของดินที่ไดชวย   ซึ่งกแ็ปลกที่บางแหงจะตองปลูกใหหาง  
หางกันเปนแนว   เมตรเดยีวก็มี   แลวแตความชันของดิน.    ภายในไมกี่วัน   ทานไดสงแบบ   
แลวก็ขนาดของการปลูก.    เวลาน้ันเราก็ไปเชียงใหมแลว   ก็เห็นวาเปนบริเวณท่ีหางกันไมกี่เมตร   
บางแหงก็หางกันหลายเมตร   สําหรับปลูกหญาแฝก.    ฉะน้ัน   ก็ไดผลภายในไมกี่เดือน   ไดผล 
ของการปลูกพืช   ซึ่งก็ยาก   ตอนน้ันยากท่ีจะไดผลข้ึนมาไดในระยะเวลาอันสั้นอยางนั้น   ทําให
ที่ดินเหลาน้ันเปนประโยชน.    เราก็เห็นไดวาดินท่ีไดรับการปองกันจากพืชงาย ๆ  อยางเดียว    
ทําใหดินเหลาน้ันมีประโยชนข้ึนมา.    การทดลองและผลของการเพาะปลูก   โดยมากก็จะไดผล
ภายในหลายเดือน   แตนีภ่ายในไมกี่เดือน   ไดประโยชนของการปลูกและทดลอง.   
  ฉะน้ัน   เรื่องท่ีไดทดลองหญาแฝกนั้นไดประโยชนอยางยิ่ง   แลวก็ผูที่ไดทําก็เกิด
ต่ืนเตนเหมือนกัน.    แมจะรูวาหญาแฝกน่ีจะเปนประโยชน   แตไมไดนึกวาจะไดประโยชนมากมาย
อยางนี้.    ภายในไมกี่เดือน   ไดทําใหที่ดินกวางขวางไดเกิดประโยชนข้ึนมา.    ฉะน้ัน   ก็เปนสิ่งท่ี 
ทําใหเจาหนาท่ีทั้งหลายไดความต่ืนเตนและดีใจท่ีไดทํา.    ผูทีท่ําน้ันก็เปนผูที่มีความรูทางการ
พัฒนาดิน   แตไมใชอยางนั้นเทาน้ัน   เปนผูที่สามารถจะปลูกพืชอยางหนึ่ง   และทดลองพืช 
อยางหน่ึงไดอยางมีประสิทธิภาพ.    ตอไปที่สําคัญก็คือ   จะตองดูวาหญาแฝกท่ีมีในเมืองไทย   
มีหลายชนิด   ทั้งบนภูเขา   ทั้งบนท่ีราบ   ทั้งใกลทะเลก็มี   ก็หมายความวามีที่จะตองศึกษามากมาย.    
และภายในสิบเจ็ดปที่ไดทําการทดสอบน้ี   ก็ปรากฏผลวาไดประโยชนอยางยิ่ง   ทั้งหญาแฝก 
ชนิดตาง ๆ  จากของเมืองไทยน้ีเองที่ไดประโยชน   และทั้งหญาแฝกที่ไดมาจากประเทศอ่ืน ๆ    
ทําใหเปนประโยชนตอการเพาะปลูกหลายแหง   ซึง่ก็เปนอยางท่ีวากันต้ังแตตน   วาเปนสิ่งท่ี
มหัศจรรย.    ผูที่ไดศึกษานี้   มีทั้งผูใหญ   ทั้งผูเชี่ยวชาญ   ทั้งผูนอย   ก็ไดทําประโยชนตอ
เกษตรกรรมในประเทศและนอกประเทศดวย.    ฉะน้ัน   ก็ตองใหทราบวาท่ีไดทํา   ที่ไดศึกษานี้มี
ประโยชนทั่วประเทศและท่ัวภูมิภาคของโลก.    ฉะนั้น   ที่ทานไดไปชวยกันทําเปนประโยชนจริง ๆ.  

ถึงตองขอขอบใจที่ทานท้ังหลายไดทําประโยชนอยางยิ่งตอการเกษตรและการ
เพาะปลูก   โดยเฉพาะในเมืองไทยก็ไดชวยใหประเทศมีความเจริญข้ึนอยางมาก   อยางแปลก
ประหลาด.    ฉะน้ัน   ตองขอบใจทานที่ไดชวยกันทํา.    มีคนหลายคนไมเชื่อ   วาหญาธรรมดาน้ี 
อยางเดียวจะชวยประเทศใหรอดพนจากอันตรายหลายอยาง.    คนบางคนก็บอกวาหญานี่ 
มันเปนวัชพืช   แตคนที่ไดศึกษาออกมายืนยันวาหญาแฝกนี่ไมใชวัชพืช   แตเปนหญาที่มหัศจรรย  
เปนหญาท่ีชวยประเทศชาติ.    ฉะน้ัน   ที่ทานไดทํามาเปนเวลาแรมป   เปนประโยชนอยางยิ่ง   
และเปนสิ่งท่ีชวยประเทศชาติใหรอดพนจากอันตรายหลายอยาง.    ก็ตองขอบใจทาน   ที่ไดต้ังใจ 
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ทํางาน   แมจะเปนงานท่ีเหน็ดเหน่ือย   เพราะตองไปทุกแหง   แลวตองไปหาหญามา   หญาน่ี 
มีนานาชนิดนะ   แลวก็ตองหาวิธีที่จะปลูกใหดีที่สดุ.    ไดไปเหน็บางแหง   เจาหนาท่ีไดต้ังใจ 
ปลูกใหดีที่สดุ   ใหไดมากท่ีสุด   แลวไดผลจริง ๆ.   
  ฉะน้ัน   ก็ตองบอกทาน   งานทานเปนงานท่ียากอยางหน่ึง   แตในที่สุดก็เปนงานที่ 
ไดประโยชนอยางยิ่ง   และไดเกิดประโยชนอยางมาก.    เหน็ดเหน่ือยท่ีในการทําตองไปทุกแหง    
และจะตองพยายามตอสูเพ่ือดูวาที่ไหนเหมาะสมในการทําการเพาะปลูกหญาแฝก   และทําการ 
ศึกษาใหดีที่สุด   แตในที่สุดก็ไดผลในการทํางานน้ี   ไดประโยชนข้ึนมาอยางยิ่ง   นาต่ืนเตน   
อยางเชนที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทานมีความต่ืนเตนในการปลูกหญาแฝก.    ปลูกหญาน่ีนะ   
หญาธรรมดา   ปลูกหญาเพ่ือชวยการเกษตรกรรม   สรางความเจริญแกการเกษตรและการศึกษา 
ของการสราง   แมจะสรางถนน   สรางไรนา   ใหไดผลดีที่สุด.     

ก็ตองขอบใจทานท่ีไดชวยกันทํา   ตองบอกวาดวยความเหน็ดเหนื่อย   แลววันนี้ 
ทานก็ไดประโยชน.    ตอนน้ีไดผลดีและยังมีผลตอไปอีกมากมาย.    ก็ตองขอบใจทานทั้งหลาย 
ที่มีความเพียรอยางนี้.   
  
 


