
แหล่งเรียนรู้ เรื่อง การกองหญ้าคา 
 

ชื่อแหล่งเรียนรู้ : แหล่งเรียนรู้การกองหญ้าคา (หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้ ต าบลบึงทับแรต) 
 1. ประวัติความเป็นมา 
  ภูมปิัญญาท้องถิ่นการกองหรือการไพหญ้าคา เป็นการน าใบหญ้าคามาประกอบกันเป็นแผ่นก่อนที่จะ
น าขึ้นไปมุงหลังคา ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซ่ึงคนในอดีตนิยมน าหญ้าคามามุงหลังคา เพราะหาได้
ทั่วไป และมีจ านวนมาก สามารถกันแดดกันฝนได้ดีกว่าวัสดุชนิดอ่ืน มักน ามาใช้ในการมุงหลังคา กระท่อม 
คอกเลี้ยงหมู เล้าไก่ เล้าเป็ด สามารถกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลังคาหญ้าคายังให้ความเย็นได้
ดีกว่าการมุงหลังคาจากกระเบื้อง หรือสังกะสีที่มีราคาแพงกว่า และอายุการใช้งานของหลังคาหญ้าคาสามารถ
ใช้ได้นานถึง 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับความหนาของหญ้าคาที่ใช้ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการจักสานได้อีกด้วย 
จึงนับได้ว่าหญ้าคากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 
 
 2. จุดเด่น/จุดน่าสนใจ 
  2.1  เป็นการใช้ประโยชน์จากหญ้าคา ที่มีอยู่จ านวนมาก 
  2.2  เป็นแหล่งสร้างรายได้แก่ชุมชน 
  2.3  มีกิจกรรมฝึกอบรมการกองหญ้าคา 
 
 3. เจ้าของ 

 นางงาม สุรินทร์ (ผู้สาธิต) 
 ที่อยู่ 81/1 หมู่ 2 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
 

 4. ประเภทแหล่งเรียนรู้ 
 แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 

 
 5. ที่อยู่ 
  หมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้ ต าบลลานกระบือ อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 
  
 6. วัตถุประสงค์ของแหล่งเรียนรู้ 
   6.1 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะอาชีพการ
กองหญ้าคา และสามารถน าไปสร้างรายได้ 
            6.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และ ยั่งยืน ภายใต้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
  
 7. กลุ่มผู้ใช้บริการ 
  7.1 เด็ก และเยาวชน 
  7.2 นักเรียน นักศึกษา 
  7.3 ประชาชนทั่วไป 
 



 8. ประโยชน์ของแหล่งเรียนรู้ 
             8.1 เพ่ือฝึกทักษะอาชีพการกองหญ้าคาให้แกน่ักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 
  8.2 เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้วิธีสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชีวิต มีความ
เข้มแข็ง สามารถประกอบอาชีพ มีรายได้ ช่วยลดการพ่ึงพาเศรษฐกิจจากภายนอก 
 
 9. ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุน 
  9.1 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทับแรต  
  9.2 ก านันต าบลบึงทับแรต 
  9.3 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 (บ้านหนองท่าไม)้ ต าบลบึงทับแรต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  การกองหญ้าคา  

 

ฐานที่ 1 เร่ือง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าคา 

 

 

ชื่อสมุนไพร   หญ้าคา 

ชื่ออ่ืนๆ/ชื่อท้องถิ่น   หญ้าหลวง , คา , แผกคา (ทั่วไป) , สาแล , ลาลาง (ปัตตานี,ยะลา) , เก้อฮี (กะเหรี่ยง),  
ไป่เหมาเกิน เตียมเซาถึง (จีน) 

ชื่อวิทยาศาสตร์   Imperata cylindrica (Linn.) Beauv. 

ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์   Imperata cylindrica (Linn.) Rarusch, Imperata cylindrica Beauv. Var major (Neec) C.E.Hubb. 

ชื่อสามัญ     Cogon grass,blady grass ,Thatch Grass. 

วงศ์     Gramineae 
 
 

ถิ่นก าเนิดหญ้าคา  
หญ้าคาเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดดั้งเดิมบริเวณแนวชายฝังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วได้แพร่กระจายพันธุ์

ไปยังเขตร้อนต่าง ๆ ทั่วโลก ในปัจจุบันพบว่าหญ้าคาได้แพร่กระจายพันธุ์ไปทั่วทุกทวีปที่มีภาวะอากาศแบบ
ร้อนชื้น และยังถูกจัดให้เป็นวัชพืชที่สร้างปัญหาให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกเป็นอย่างมาก ส าหรับในประเทศไทย 
สามารถพบได้ทั่วทุกภาคของประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่รกร้าง ตามภูเขาหินปูนและตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ
แล้ง รวมถึงตามริมทางทั่วไป 
 

ลักษณะท่ัวไปหญ้าคา  
หญ้าคาจัดเป็นพวกพืชจ าพวกหญ้าที่เป็นพืชล้มลุกที่มีใบสั้นเดี่ยว มีเหง้าใต้ดินเป็นเส้นกลม สีขาวทอด

ยาว มีข้อชัดเจน ผิวเรียบ โดยจะแตกกิ่งก้านสาขาและงอกขึ้นเป็นกอใหม่และมีความสูงได้ประมาณ 50 -100 
เซนติเมตร ใบออกเป็นเดี่ยวแทงออกจากเหง้าใต้ดินรูปแถบยาว มีลักษณะแบนเรียวยาว ปลายแหลม โคนสอบ
เรียว กว้าง 1 - 2 ซม. ยาว 0.5-1 ม. ขอบใบคม ผิวใบมีขนสั้นอยู่จ านวนมาก ดอกออกเป็นช่อแทงออกมาจาก



เหง้าใต้ดิน เป็นรูปทรงกระบอก ยาว 10-20 ซ.ม. มีดอกย่อยคล้ายขนนกเวียนเกาะ  อยู่ตลอดปลายช่อ  เมื่อแก่
จะเป็นขนฟูสีขาว ผล เป็นผลแห้งสีด ารูปกลมรี ส่วนเมล็ดเป็นรูปกลมเล็กๆ มีสี เหลือง โดยใน 1 ต้น อาจสร้าง
เมล็ดมากถึง 2,000 เมล็ดเลยทีเดียว 

 

 
 

ลักษณะจ าเพาะของหญ้าคา 

1) ไม่ชอบบริเวณท่ีน้ าแฉะ 

2) เจริญเติบโตได้ดีในที่ดอน และทุกฤดูกาล 

3) ถ้าหากไปเผา-เกี่ยวหรือตัด จะแตกหน่อขึ้นมา จากพ้ืนดิน อย่างรวดเร็ว 
 

การขยายพันธุ์หญ้าคา 

หญ้าคาสามารถขยายพันธุ์ได้โดยการใช้เมล็ด และการแยกเหง้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการ
ขยายพันธุ์โดยธรรมชาติมากกว่าถูกน ามาปลูก เพราะในประเทศไทยจัดให้หญ้าคาเป็นวัชพืชต่างถิ่นรุกรานที่
สร้างปัญหาให้กับพ้ืนที่เพาะปลูกอย่างมาก ส าหรับการขยายพันธุ์ทางธรรมชาตินั้นเกิดจากการที่เมล็ดแก่ถูกลม
พัดพาไปตกยังบริเวณต่างๆ จึงท าให้หญ้าคางอกขึ้นมา นอกจากนี้เหง้าใต้ดินยังสามารถงอกขยายไปเป็นต้น
ใหม่ได้อีกด้วย จึงท าให้หญ้าคาเป็นพืชที่ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และยังเป็นพืชที่ชอบแดด และทนแล้งได้
เป็นอย่างดี แม้การเผาก็ยังไม่ท าให้เหง้าใต้ดินตายได ้
 

การเป็นพืชพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน 

หญ้าคาเป็นพืชต่างถิ่นรุกราน( invasive alien species) และเป็นวัชพืชอายุหลายปี แพร่ระบาดได้อย่าง
รวดเร็วด้วยการแตกหน่อจากไหลใต้ดินที่มีใบเกล็ดปกคลุมและการกระจายตัวของเมล็ด หญ้าคาสามารถผลิต
เมล็ดได้มากถึง 3,000 เมล็ดต่อต้น เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินที่แห้งและดินที่ชื้นและสามารถข้ึนปกคลุมพ้ืนที่โล่ง 
หรือ บริเวณท่ีถูกท าลายได้ดีมาก 

หญ้าคาสร้างความเสียหายต่อพรรณพืชดั้งเดิมคือ แก่งแย่งธาตุอาหารและน้ า ท าให้กล้าไม้อ่ืน ๆ ไม่
สามารถขึ้นอยู่ได้เป็นเหตุท าให้พืชดั้งเดิมลดจ านวนลง บริเวณที่มีหญ้าคาปกคลุม พ้ืนที่บริเวณนั้นจะไม่มีพืช
ชนิดอ่ืน เนื่องจากหญ้าคาจะมีการปล่อยสารยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชอ่ืน ประกอบกับระบบรากที่มักแผ่
กระจายหนาแน่นปกคลุมดินชั้นบนท าให้ยากแก่การงอกของพืชชนิดอ่ืน และในช่วงฤดูร้อน หญ้าคาที่แห้งเป็น
เชื้อเพลิงได้ดีซึ่งเมื่อเกิดอัคคีภัย ท าให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนที่ป่าธรรมชาติบริเวณรอบข้างอย่างมาก หญ้าคา
ระบาดได้ทั่วประเทศ โดยเฉพาะพ้ืนที่รกร้างหรือตามพ้ืนที่เกษตรกรรม พบระบาดมากในทุกพ้ืนที่ในประเทศ
ไทย ยกเว้นภาคกลางที่มีการระบาดปานกลาง 



การก าจัดและป้องกัน 

1) ใช้วิธีการเขตกรรม เช่น การถาก ตัดให้สั้นไม่ให้ออกดอก หรือขุดทิ้ง 

2) ใช้สารเคมีต่างๆ เช่น มาร์เก็ต ไกลโฟเสต ดาร์ไฟท์ (ไกลโฟเซต, ไอโซโพฟิลามีน ซอลต์) ดามาร์ค (ไกล
โฟเลท) ทัชดาวน์ (ไกลโฟเซต ไตรมีเซียมซอลต์) 

 

ที่มา :: 
https://www.disthai.com/17149744/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0
%B8%84%E0%B8%B2?fbclid=IwAR0uWzaw1m9dz1x6TmWkr2uWNYc6Nc8VroXAH58QFfO74C4
S53FIeW6Nouk 
https://www.youtube.com/watch?v=BTBJIb_q3EQ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  การกองหญ้าคา 

 

ฐานที่ 2 เร่ือง ประโยชน์ของหญ้าคา 

หญ้าคา (ชื่อวิทยาศาสตร์: Imperata cylindrica Beauv.) เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่ง จัดอยู่ในตระกูล
หญ้า มีล าต้นสูงประมาณ ๕๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร ลักษณะล าต้นเป็นทรงกลมเรียวยาวขนาดเล็ก ลักษณะใบ
เป็นขนกระจุก ขอบใบมีลักษณะคมกริบ ออกดอกเป็นช่อก้านยาวสีขาว คล้ายหางกระรอก มีสรรพคุณในการ
รักษาโรคได้หลายชนิด เช่น โรคไต โรคมะเร็งคอ แก้ลมพิษ ผื่นคัน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากหญ้าคาในการมุงหลังคา 

 

สรรพคุณในการรักษาโรค 

ล าต้น (สดหรือแห้ง) น ามาปรุงเป็นยาแก้โรคไต แก้โรคมะเร็งคอ และแก้ฝี 
ดอก  ใช้เป็นยาแก้ปัสสาวะแดง แก้ไอ แก้มะเร็งในล าไส้ แก้ริดสีดวงต่าง ๆ  
ราก  ใช้ปรุงกินเป็นยาแก้ร้อนใน แก้พิษอักเสบในกระเพาะปัสสาวะ แก้น้ าดีซ่าน ตาเหลือง  

และเบื่ออาหาร ประจ าเดือนมามากเกินไป ใช้ห้ามเลือด 

ใบ  แก้ลมพิษ ผื่นคัน แก้ปวดเมื่อยหลังคลอด 
 

ส่วนการใช้ในสรรพคุณตามต าราแพทย์แผนจีนระบุถึงสรรพคุณหญ้าคาว่า มีรสอมหวาน เย็น มีฤทธิ์
ห้ามเลือด ท าให้เลือดเย็น ใช้รักษาอาการเลือดออกจากภาวะเลือดร้อน เช่น เลือดก าเดา ไอ อาเจียน ปัสสาวะ
เป็นเลือด และมีฤทธิ์ระบายความร้อน ขับปัสสาวะ ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ แก้อาการบวมน้ า ปัสสาวะร้อนมีสี
เข้ม ส่วนหญ้าคาถ่าน ที่ได้จากการน าไปฟัดให้ผิวนอกกรอบผิวในเป็นสีเหลือง รสฝาด เย็นเล็กน้อย ฤทธิ์ระบาย
ความร้อนในระบบเลือด มีฤทธิ์ห้ามเลือดแรง โดยทั่วไปใช้ในอาการของโรคที่มีเลือดออก เป็นยาฝาดสมานและ
ยาห้ามเลือด และในกัมพูชา ใช้เป็นยารม แก้ริดสีดองทวาร ในอัฟริกา ใช้เป็นยาแก้ปวดบวมในเด็ก 

 

ข้อแนะน าและข้อควรระวัง 

1) ผู้ที่มีปัญหาการแข็งตัวของเกร็ดเลือดและผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกร็ดเลือดไม่ควรใช้หญ้าคา
เป็นสมุนไพร เพราะมีการศึกษาวิจับพบว่าสาร Imperanene ที่พบในหญ้าคามีฤทธิ์ต้านการแข็งตัว
ของเกร็ดเลือด ซึ่งอาจจะไปเสริมฤทธิ์ของยาได้ 



2) ในการใช้หญ้าคาเป็นสมุนไพรควรระมัดระวังในการใช้โดยควรใช้ตามขนาดที่ระบุไว้ในต ารายา
ต่างๆ ไม่ควรใช้ในปริมาณที่มากเกินไป หรือใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจนเกินไป เพราะอาจ
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ ส าหรับเด็กสตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคเรื้อรั ง และผู้ที่ต้องรับประทานยา
ต่อเนื่องก่อนจะใช้หญ้าคาเป็นสมุนไพรควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอ 

 

ประโยชน์ของหญ้าคา 

ในฐานะเป็นพืชเศรษฐกิจ ใช้ประโยชน์ในการมุงหลังคา กระท่อม คอกเลี้ยงหมู เล้าไก่ เล้าเป็ด 
สามารถกันแดดกันฝนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลังคาหญ้าคายังให้ความเย็นได้ดีกว่าการมุงหลังคาจาก
กระเบื้อง และสังกะสีซึ่งมีราคาแพงกว่าหญ้าคาหลายเท่าตัว และอายุการใช้งานของหลังคาหญ้าคาสามารถ
ใช้ได้นานถึง 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับความหนาของคาที่ใช้และนอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการจักสานอีกด้วย จึงนับ
ได้ว่าหญ้าคากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก 

 

 
 

โทษของหญ้าคา 

1) หน่อของหญ้าคาแหลมคมมาก ถ้าเดินเข้าไปโดยไม่ระมัดระวัง จะทิ่มแทงฝ่าเท้า ท าให้เกิดความ
เจ็บปวดได้ 

2) เนื่องจากหญ้าคาเป็นวัชพืช สามารถขึ้นได้ตามพ้ืนที่รกกร้าง ไร่หรือท้องนา ท าให้ชาวไร่ชาวนา
ส่วนมากไม่ค่อยชอบ 

3) เมื่อน าไปมุงหลังคาบ้านหรือกระท่อม ไม่ค่อยทนทาน และถ้าดูแลไม่ดี อาจจะเกิดอัคคีภัย 
ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินได้ 
 

ที่มา :: 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8
4%E0%B8%B2?fbclid=IwAR12zDt2uJBuvTTqlWaEMHkKaYm0voBXMNI9QJojqflP8C5SzvoE50HE
6pc 
https://www.disthai.com/17149744/%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0
%B8%84%E0%B8%B2?fbclid=IwAR0uWzaw1m9dz1x6TmWkr2uWNYc6Nc8VroXAH58QFfO74C4
S53FIeW6Nouk 
https://www.youtube.com/watch?v=fs9Hb0rhfzs 

 
 
 



แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  การกองหญ้าคา 

 

ฐานที่ 3 เร่ือง การกองหญ้าคา 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการกองหรือการไพหญ้าคา ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งคนในอดีตนิยม
น าหญ้าคามามุงหลังคา กระท่อม คอกเลี้ยงหมู เล้าไก่ เล้าเป็ด เพราะมีอยู่ทั่วไป และสามารถกันแดดกันฝนได้
เป็นอย่างดี นอกจากนี้หลังคาหญ้าคายังให้ความเย็นกว่าการมุงหลังคาจากกระเบื้อง หรือจากสังกะสีที่มีราคา
แพงกว่า และอายุการใช้งานของหลังคาหญ้าคาสามารถใช้ได้นานถึง 3 - 5 ปี ขึ้นอยู่กับความหนาของหญ้าคาที่
ใช้ จึงนับได้ว่าหญ้าคากลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้แก่ชุมชน 

อุปกรณ์ 
1) หญ้าคา   
2) ไม้ตับส าหรับกองหญ้าคา   
3) ปอท่ีใช้ในการถัก   
4) มีดเหน็บหรือมีดโต้ 

 
การเกี่ยวหญ้าคา 

1) ใช้ต้นแก่  
2) เกี่ยวและตากให้แห้งประมาณ 3 - 4 วัน 
3) ตัดต้นอ่อนและที่ไม่ใช่หญ้าคาออก 
4) มัดเปน็ก าให้พอประมาณเพ่ือน ามาเก็บยังสถานที่ท่ี

เตรียมไว้ 
หมายเหตุ : เลือกต้นหญ้าคาที่ล าต้นตรงและไม่มีหญ้าอ่ืนขึ้น
แซมมากจนเกินไป 

 



การตัดไม้ตับหญ้าคา 
1) ตัดไม้ลวกประมาณ 2 เมตร 
2) ผ่าเป็น 2 ซีกต่อ 1 ท่อนแล้วจึงลบคมออก 

 

 

การลอกปอ 
1) ต้องค่อยๆดึงให้เป็นชิ้นเพื่อจะได้ออกมาเป็นแผ่น

บางๆ ผ่าเป็น 2 ซีกต่อ 1 ท่อนแล้วจึงลบคมออก 
2) ลอกออกมาแล้วแยกเป็นเส้นไปตากแดดให้แห้งแล้ว

น ามาแช่น้ าเพื่อให้เส้นปอเหนียวและปอที่ใช้ในการ
ถักต้องเลือกปอที่มีหลายชั้นเพ่ือให้พอกับการกอง
หญ้าคาดังนั้นจึงเลือกใช้ปอขี้แตกเพราะมีหลายชั้น
แต่การลอกปอขี้แตกต้องเข้าใจลอกถึงจะได้ปอชนิดนี้
ออกมาดี   

 

 
 

หมายเหตุ : ปอชนิดอ่ืนที่สามารถท าได้ก็คือ 1. ปอกระบิด  2.ปอไหม  3. ปอลาย  4. ปอกระสาหรือหมอพี   
 
การกองหญ้าคา 

1) น าหญ้าคาไปชุบน้ า ประมาณ 5 - 10 นาที (ต้นหญ้า
คาจะนิ่มไม่หักง่าย) 

 

2) ตรงปลายไม้ตับหญ้าคาเพ่ือผูกปอไม่ให้หลุด 

 



3) ใช้หญ้าคา 5 - 6 ต้นต่อการถัก 1 ครั้ง ท าแบบนี้จน
สุดไม้ 

 
 

4) หลังจากการถักตับหญ้าคาเรียบร้อยแล้วน าไปตากให้
แห้ง 

 
 

วิธีการเก็บ 

จับทางด้านล าต้นลงด้านล่างเมื่อเวลาฝนตกน้ าจะได้ไหลลงไปข้างล่าง ท าให้หญ้าคาไม่อมน้ าและไม่ผุ
ง่าย 

ประโยชน์การใช้งาน 

1) ใช้ในการมุงหลังคาเพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ 
2) ใช้ในการมุงหลังคาโรงเลี้ยงสัตว์ 
3) ใช้ในการมุงหลังคาโรงเก็บของ 
4) ใช้ในการมุงหลังคาร้านอาหารและซุ้มต่างๆ 

 หมายเหตุ : อายุการใช้งาน3-5ปีขึ้นอยู่กับการมุงถ่ีหรือมุงห่าง นอกจากต้นหญ้าคาท่ีสามารถกองมุง
หลังคาได้ยังมีชนิดอ่ืนๆที่สามารถท าได้คือ 1.ใบพวง 2.ใบจาก 3.ใบมะพร้าว 4.ใบลาน 5.ใบตาน 6.ฟางข้าว 7.
หญ้าแฝก 
 ส าหรับหญ้าคาและหญ้าแฝกมีความแตกต่างกันคือ หญ้าคาขึ้นเป็นต้นเดี่ยวและเป็นแปลง หญ้าแฝก
ขึ้นเป็นกอใบเล็กยาวคมกว่าต้นหญ้าคา    



ที่มา :: 
http://biodiversity.forest.go.th/TK/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=691&Itemi
d=24 
https://www.gotoknow.org/posts/570689 
https://www.youtube.com/watch?v=jw8m5EUl3FM 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แหล่งเรียนรู้ เรื่อง  การกองหญ้าคา 

 

ฐานที่ 4 เร่ือง การกองหญ้าคา บ้านหนองท่าไม้ 
 

 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการกองหรือการไพหญ้าคา ของชาวบ้านหมู่ที่ 2 บ้านหนองท่าไม้ ต าบลบึงทับแรต 
อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นการน าหญ้าคาที่อยู่ในชุมชน 
มาตากแห้ง และไพท าเป็นหลังคา ซึ่งชาวบ้านหนองท่าไม้ท ากันแทบทุกครัวเรือน เป็นงานเสริมบ้าง ส่วนคุณป้า
งาม สุรินทร์ ที่เราได้ไปพูดคุยมานั้น ท าเป็นอาชีพหลัก คุณป้างามได้เล่าให้ฟังว่า ในหนึ่งวันนั้นสามารถท าได้ถึง 
30 ตับ แต่ก็ข้ึนอยู่กับยอดท่ีลูกค้าสั่งไว้  

 

 

บ้านของคุณป้างาม สุรินทร์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 81/1 หมู่ที่ 2 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ 
จังหวัดก าแพงเพชร ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นจุดเรียนรู้การท ากองหญ้าคา ของต าบลบึงทับแรต โดยการสนับสนุน
ของผู้ใหญ่บ้าน และก านันต าบลบึงทับแรต มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชน แวะเวียนกันมาศึกษาวิธีการ 
และฝึกอบรมอยู่เป็นประจ า ส่วนวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ มีดังนี้ 

 

 



อุปกรณ์ 

1) ต้นปอ 
2) หญ้าคา 
3) ยากันมอด (ส าหรับทาไม้ไผ่) 
4) ไม้รอง 
5) ไม้ไผ่ผ่า ยาว 1.5 ซม. 

 

วิธีท า 

1) หาต้นปอ เลือกต้นที่ยาว ๆ ไม่แก่ไม่อ่อนเกินไป วัดรอบต้นประมาณ 2 เซนติเมตร 
2) เกี่ยวหญ้าคา เลือกต้นยาว ๆ แล้วมัดเป็นก า น าไปตากแดดให้แห้ง ประมาณ 2 – 3 แดด 
3) การท าตับ เลือกไม้ไผ่มาผ่ายาว 1.5 เซนติเมตร เหลาแล้วลนไฟ ฉีดยากันมอด 
4) น าหญ้าคาที่ตากแห้งแล้วมาแช่น้ าหนึ่งคืน 
5) เมื่อปอ หญ้าคา และตับพร้อม เริ่มการกองหญ้าคา ดังนี้ 

5.1 เตรียมไม้รอง 
5.2 น าหญ้าคาที่มัดไว้เป็นก า แกะออกจากมัด  
5.3 น าตับ ปอ และหญ้าคามากองเรียงมัดร้อย โดยผูกมัดต่อ ๆ กัน จนเต็มตับ 
5.4 น าไปตากแดดให้แห้ง เตรียมขาย 



 
 
ขอบคุณข้อมูลจาก :: นางงาม สุรินทร์ หมู่ที่ 2 ต าบลบึงทับแรต อ าเภอลานกระบือ จังหวัดก าแพงเพชร 

      https://www.youtube.com/watch?v=aNpLxDHebok 

 


