
กำ�แพงธรรมช�ติที่มีชีวิต

จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�



คำ�นำ�

“๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” สำ�นักร�ชเลข�ธิก�ร มูลนิธิชัยพัฒน� สำ�นักงบประม�ณ  

และสำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ (สำ�นักง�น 

กปร.) ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว เน่ืองในโอก�สอันเป็นมงคลท่ี 

พระบ�ทสมเด็จพระเจ�้อยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันว�คม ๒๕๕๔ 

หนงัสือชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� เปน็หนึง่ในกจิกรรมทีไ่ดจ้ดัทำ�ขึน้ เพือ่เผยแพรพ่ระร�ชกรณยีกจิ  

พระร�ชดำ�ริ พระปรีช�ส�ม�รถและผลสำ�เร็จจ�กก�รพัฒน�ในโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริที่ก่อให้เกิด

คุณูปก�รต่อประช�ชน ประเทศช�ติม�อย่�งต่อเน่ือง โดยจัดทำ�เป็นหนังสือชุด จอมปร�ชญ์แห่งก�รพัฒน�  

มีทั้งสิ้น ๑๔ เล่ม ประกอบด้วย หลักก�รทรงง�น, ร�กฐ�นคว�มมั่นคงของมนุษย์, นำ้�คือชีวิต, ปร�ชญ์แห่งดิน,  

รกัษป์�่ : รกัษ�สิง่แวดลอ้ม, วถิแีหง่ดลุยภ�พ, ทฤษฎใีหม,่ ชะลอนำ�้ : เพิม่คว�มชุม่ชืน้, กำ�แพงธรรมช�ตทิีม่ชีวีติ, 

พลงัง�นสเีขยีว, จ�กนำ�้เสยีสูน่ำ�้ใส, พพิธิภณัฑธ์รรมช�ตทิีม่ชีวีติ, ผลสำ�เรจ็สูป่ระช�ชน  และพระเกยีรตเิกรกิไกร 

โดยมีเป้�หม�ยหลักคือ เพื่อให้ก�รจัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ 

ปวงประช�” เป็นไปอย่�งสมพระเกียรติและส�ม�รถเผยแพร่พระมห�กรุณ�ธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรช�วไทย 

ม�อย่�งต่อเน่ืองย�วน�น ประกอบกบัเพือ่ใหเ้ย�วชนและประช�ชนทัว่ไป ไดม้สีว่นรว่มในก�รส�นตอ่และถ�่ยทอด

แนวพระร�ชดำ�รไิดอ้ย�่งชดัเจน เหม�ะสม ผ�่นก�รเรยีนรูจ้�กหนงัสอืชดุ จอมปร�ชญแ์หง่ก�รพฒัน� ทัง้ ๑๔ เลม่  

ที่มีลักษณะท่ีเรียบง่�ยส�ม�รถนำ�ไปประยุกต์ได้อย่�งหล�กหล�ย อันนำ�ไปสู่ก�รพัฒน�ตนเอง ชุมชน สังคม 

องค์กร และประเทศช�ติ ให้บังเกิดคว�มสุขและคว�มยั่งยืนตลอดไป

   คณะทำ�ง�นจัดทำ�หนังสือเฉลิมพระเกียรติ “๘๔ พรรษ� ประโยชน์สุขสู่ปวงประช�” 

  สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพิเศษเพื่อประส�นง�นโครงก�รอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ  

   (สำ�นักง�น กปร.)
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หญ้าแฝก : กำาแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

สภาพความเสือ่มโทรมของทรัพยากรดนิส่วนใหญเ่กดิจาก

การที่ผิวหน้าดินถูกกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาและนํ้าที่ไหลบ่า

ชะล้างหน้าดินเป็นจํานวนมาก ทําให้สูญเสียดินที่อุดมสมบูรณ์ไป 

บางคร้ังยังเกิดปัญหาดินพังทลาย ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อพ้ืนที่

ทําการเกษตร สง่ผลใหพ้ืน้ทีซ่ึง่เดมิเคยใหผ้ลผลติทางเกษตรกรรม

สูงกลับให้ผลผลิตลดลง แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับปริมาณนํ้าฝน

มากเพยีงพอ แตเ่นือ่งจากการไหลบา่ของนํา้ฝนจาํนวนมาก ทาํให้

พื้นดินไม่สามารถเก็บกักนํ้าฝนได้อย่างเต็มที่
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักถึง

สภาพปัญหาและสาเหตุที่เกิดขึ้น ทรงตระหนักถึงศักยภาพของ 

หญ้าแฝก ซึ่งเป็นพืชที่จะช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

และอนุรักษ์ความชุ่มชื้นไว้ในดิน จึงได้พระราชทานพระราชดําริ 

ให้ดำาเนินการศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญ้าแฝก ซึ่งเป็นวิธีการ

ที่ใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการได้เอง 

ทั้งยังไม่ต้องดูแลรักษามากนัก และประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่า 

วิธีอื่นๆ ด้วย

จากพระปรีชาสามารถที่ได้พระราชทานพระราชดําริใน

การนําหญ้าแฝกมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและนํ้า จึงเป็นที่มาของ

การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล International Merit Awards จาก

สมาคมอนุรักษ์ดินนานาชาติ (IECA)๑ ในฐานะที่ทรงเป็นผู้นํา 

ในการใช้หญ้าแฝกอนุรักษ์จนประสบความสําเร็จและแพร่หลาย

ไปยังนานาชาติ

๑ International Erosion Control Association’s International Merit 
ทลูเกลา้ฯ ถวายรางวลัเกีย่วกบัการอนรุกัษด์นิและนํา้ เมือ่วนัที ่๒๕ กมุภาพนัธ ์ 
๒๕๓๖ และธนาคารโลกทลูเกลา้ฯ ถวายรางวลัสดดุพีระเกยีรตคิณุ (Award 
of Recognition) เป็นรากหญ้าแฝกชุบสําริด เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๓๖
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สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพ่ือประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) ได้รวบรวม 

พระราชดําริที่ได้พระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ ตามลําดับเวลา

ดังตัวอย่างต่อไปนี้

เมื่อวันที่ ๒๒ และ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๔ พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดําริกับ ดร. สุเมธ  

ตนัตเิวชกลุ เลขาธิการ กปร. ในขณะนัน้ ณ วงัไกลกงัวล อําเภอหวัหนิ  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นการพระราชทานพระราชดําริ 

เกี่ยวกับหญ้าแฝกครั้งแรก สรุปได้ดังนี้

๑.	 ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกัน

การพงัทลายของดนิในพืน้ทีข่องศนูยศ์กึษาการพฒันาฯ		และ	

พ้ืนทีอ่ืน่ๆ	ทีเ่หมาะสมอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะศนูยศ์กึษา	

การพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำาริและ	

ศนูยศ์กึษาการพฒันาเขาหนิซอ้นอนัเน่ืองมาจากพระราชดำาริ	

๒.	การดำาเนินการศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝก	

ให้พิจารณาลักษณะของภูมิประเทศ	ซึ่งแบ่งได้	๒	ลักษณะ

ของพื้นที่ดังนี้

	 ๒.๑	การปลูกหญ้าแฝกบนพื้นที่ภูเขาให้ปลูก	

หญ้าแฝกตามแนวขวางของความลาดชัน	 และในร่องนำ้า
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ของภูเขาเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	และช่วยเก็บ

ความชื้นในดินไว้ด้วย

	 ๒.๒	การปลกูหญา้แฝกบนพ้ืนทีร่าบให้ดำาเนินการ

ในลักษณะ	ดังนี้

	 	 ๑)	 ปลูกโดยรอบแปลง

	 	 ๒)	 ปลูกในแปลง	แปลงละ	๑	แนวหรือ	๒	แนว

	 	 ๓)	 สำาหรับแปลงพืชไร่ให้ปลูกตามร่องสลับกับ	

พืชไร	่
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66 ๓.	ผลของการศึกษาทดลองควรเก็บข้อมูลทั้งทาง

ด้านการเจริญเติบโตของลำาต้นและราก	 ความสามารถ	

ในการอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของดิน	และการเก็บความชื้น

ในดินและเรื่องพันธุ์หญ้าต่างๆ	ด้วย

ในโอกาสนีไ้ดพ้ระราชทานพระราชดาํรสัเกีย่วกบัการปลูก 

หญา้แฝก ซึง่เปน็พชืมหศัจรรยท์ีช่ว่ยปรบัสภาพดนิทาํใหป้ลูกพืช

ได ้ซึง่สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีไดท้รงทดลองปลูกใน

พื้นที่ดอยตุง ความว่า
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“หญ้าแฝกเป็นพืชมีประโยชน์	 ได้ไปเฝ้าสมเด็จ

พระบรมราชชนนี	ซึ่งท่านช่วงนั้น	ทรงไม่สบาย	และทำาให้

ท่านมีความ	 มีความเรียกว่าเซ็งในชีวิต	 เลยไปเฝ้าที่หอ	

สระประทุม	ซึ่งเวลานั้นบอกได้ว่า	ท่านใช้คำาว่าเซ็ง	 ไม่เกิน

ความหมายของสภาพของท่าน	ไดไ้ปกราบบงัคมทลูวา่	เด๋ียว

ขอแรงท่านทำาประโยชน์กับพืชอย่างหนึ่ง	ซึ่งจะได้ประโยชน์

กับทัว่ประเทศ	ทา่นรูส้กึวา่เกดิครกึครืน้ขึน้มา	บอกวา่มเีหรอ		

นึกว่าทำาหมดแล้ว	ศึกษาหมดแล้ว	 เลยบอกว่า	นี่เป็นสิ่งที่

ยังไม่ได้ศึกษา	หรือศึกษาน้อยมาก	 เลยเล่าให้ท่านฟังเรื่อง

ความมหศัจรรยข์องหญา้แฝก	หญา้แฝกนีไ่มใ่ชห่ญา้ธรรมดา		

แต่วา่มคีณุสมบตัทิีจ่ะชว่ยใหพ้ชืในทีต่า่งๆ 	มปีระโยชนข์ึน้มา	

อย่างมหัศจรรย์	 คือว่าไม่ได้นึกว่าจะใช้หญ้านี้มาทำาให้	

เพาะปลูกดีขึ้นได้	 ซึ่งท่านก็บอกว่า	 จะให้ท่านทำาที่ไหน		

ก็กราบบังคมทูลว่า	ทำาในที่ที่ท่านเคยปฏิบัติ	 คือในที่ภูเขา

ส่วนหนึ่ง	ที่ภูเขานั่นคือในที่ทรงโปรดมาก	คือดอยตุง”

เมื่อวันที่  ๕ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ได้พระราชทาน 

พระราชดาํริ ณ วงัไกลกงัวล อาํเภอหวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์

สรุปได้ดังนี้

๑.	 ได้ศึกษาวิธีการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติ

มานานแลว้	ซึง่ในแตล่ะพืน้ทีม่กัจะเปดิหนา้ดนิ	(ปอกเปลอืก)		
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เปลือยดินแล้วทำาการเกษตร	 เช่น	การยกร่องพรวนดิน	ซึ่ง

ยงัถอืวา่เปน็วธีิการผดิธรรมชาติ	ซึง่จะเกดิปญัหาในอนาคต		

จึงขอให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	ทำาการเกษตร

อย่างไม่ทำาลายธรรมชาติ	 เช่น	การไม่ไถพรวนเปิดหน้าดิน		

(ปอกเปลือก)	 เปลือยดิน	 เป็นต้น	 โดยให้ทุกโครงการใน	

ศนูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายฯ	ทำาเปน็ตัวอยา่ง	แลว้หาทาง	

แนะนำาให้ราษฎรทำาตามต่อไป	
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๒.	ได้ศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการ

อนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝกจึงให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนา

ห้วยทรายฯ	ทำาการศึกษาทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์

หน้าดิน	 โดยปลูกและขยายพันธุ์หญ้าแฝกในพื้นที่รูปแบบ

ต่างๆ 	 เช่น	 ขอบร่องนำ้า	 แปลงมะม่วงหิมพานต์	 บริเวณที่	

ลาดชนั	หรอืตามรอ่งนำา้ธรรมชาตินำาหนิไปกัน้เปน็ฝายเลก็ๆ 		

แล้วปลูกหญ้าแฝกด้านหน้าหรือในพ้ืนที่ทำาการเกษตร	 เช่น	

แปลงปลูกขา้วโพด	เป็นตน้	ท้ังนีใ้หบ้นัทกึภาพกอ่นดำาเนนิการ		

และหลังดำาเนินการไว้เป็นหลักฐาน	 และให้ทุกโครงการ	

ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ	ทำาเป็นตัวอย่าง

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ณ โครงการหลวง 

ตําบลห้วยแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

๑.	หญา้แฝกเปน็พชืทีม่รีะบบรากลกึ	แผ่กระจายลงไป	

ในดินตรงๆ 	 เป็นแผงเหมือนกำาแพง	ช่วยกรองตะกอนดิน

และรักษาหน้าดินได้ดี	จึงควรนำามาศึกษาและทดลองปลูก

๒.	การปลูกหญ้าแฝกควรปลูกเป็นแถวเดี่ยวระยะ

ระหว่างต้นหา่งกัน	๑๐	-	๑๕	เซนตเิมตร		ทำาใหไ้มเ่ปลอืงพืน้ที	่	

การดูแลรักษาง่าย	ควรทำาการทดลองปลูกในร่องนำา้และบนพ้ืนท่ี	

ลาดชันให้มาก	เพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน	
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๓.	การปลูกหญา้แฝกเป็นแนวความคดิ

ใหม	่ควรปลูกโดยไมต่อ้งหวงัผลอะไรมากนัก	

แต่ผลที่ได้จะดีมาก	และการปลูกไม่จำาเป็น

ต้องไปปลูกในที่ของเกษตรกร	ขอให้ปลูก

กันในสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อเป็นแบบอย่าง	

เพ่ือคัดพันธ์ุ	หาพันธ์ุที่ดีที่ไม่ขยายพันธุ์โดย

ออกดอก	ต้องดูว่าปลูกแล้ว	 มีพันธุ์ไหนที่ทน

แล้งในหนา้แลง้ยงัเขยีวอยูก่ใ็ชไ้ด	้โดยขอให้ปลกูกอ่นฤดฝูน	

จะทำาให้เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงเห็น

เมือ่วนัที ่๗ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ณ โครงการพระราชดาํร ิ

สวนหาดทรายใหญ่ อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

ได้พระราชทานพระราชดําริ สรุปได้ว่า

ขอให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วย	 เพราะหญ้าแฝก	

มีประโยชน์มากในการช่วยยึดดินไม่ให้พังทลาย	ช่วยรักษา	

หน้าดินโดยเฉพาะที่ โครงการนี้มีที่ลาดชันหลายแห่ง

นอกจากนี้หญ้าแฝกยังช่วยกักเก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน		

ใบอ่อนของหญ้าแฝกยังเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วย

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ ได้พระราชทาน 

พระราชดําร ิณ ศนูยศ์กึษาการพฒันาห้วยฮ่องไคร้อันเนือ่งมาจาก 

พระราชดําริ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี้
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๑.	 ให้ดำาเนินการปลูกหญ้าแฝก	 ซึ่งจะช่วยทั้งการ

อนุรักษ์ดินและนำ้า	 โดยรากของหญ้าแฝกจะอุ้มนำ้าไว้	ซึ่งจะ

ชว่ยใหเ้กดิความชุม่ชืน้ในดนิ	อนัจะสามารถปลกูพชือืน่	เช่น	

ข้าวโพดหรือต้นไม้ยืนต้นอื่นๆ 	ในบริเวณที่ปลูกหญ้าแฝกได	้	

และคณุสมบตัอิกีอยา่งหนึง่ของหญา้แฝกก็คอืแฝกจะเปน็ตวั

กักเก็บไนโตรเจน	และกำาจดัสิง่เปน็พษิ	หรือสารเคมอีืน่ๆ 	ไม	่

ใหไ้หลลงไปยงัแมน่ำา้ลำาคลอง	โดยกกัใหไ้หลลงไปใตด้นิแทน

๒.	ให้ดำาเนินการศึกษาและคัดเลือกพันธ์ุท่ีเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ีไปพร้อมๆ 	กัน	 เพื่อที่จะได้นำาไปส่งเสริมและ

ขยายพันธุ์ในพื้นที่อื่นๆ 	ต่อไป	โดยเฉพาะตามไหล่เขาที่จะม	ี

การพังทลายของดินมาก	 เช่น	ที่โครงการเขาชะงุ้มและที่	

วัดญาณสังวราราม	ก็ควรจะปลูกเช่นกัน	 และทรงแนะนำา	

วิธีการปลูกว่าสมควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหน้าฝนประมาณ		

๓	 เดือน	 เพื่อที่จะให้ต้นหญ้าแฝกแข็งแรง	พอที่จะทนต่อ	

ความแรงของนำ้าในหน้าฝนได้	 และยังทรงให้ศึกษาทดลอง

การปลกูหญา้แฝกในร่องนำา้ในลักษณะทีเ่ปน็	Check	Dam	ดว้ย	

ตลอดจนท่ีสูงชันตามริมถนนที่เห็นดินเปลือยอยู่	 ให้นำา	

หญ้าแฝกไปปลูกเพื่อป้องกันดินพังทลายด้วย

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๕ พระราชทานพระราชดําริ 

ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริ อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี สรุปได้ดังนี้
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๑.	 การคัดเลือกพันธ์ุหญ้าแฝกน้ัน	 เป็นสิ่งสำาคัญที่

ควรระมัดระวังอย่างมาก	ควรเลอืกพันธุท์ีไ่มส่ามารถกระจาย

พันธุ์ได้โดยเมล็ด	 เพราะถ้าเป็นพันธุ์ที่แพร่กระจายโดยทาง

เมล็ดแล้วจะเป็นอันตราย

๒.	การปลูกหญ้าแฝกในพ้ืนท่ีเก็บกักนำา้ของอ่างเก็บนำา้	

ควรปลูกตามแนวระดับโดยรอบอ่างเก็บนำ้าจำานวน	๓	แนว	

คือ

	 แนวที่	 ๑	 	 ปลูกตามแนวระดับสูงเท่ากับระดับ	

เก็บกักนำ้า

	 แนวท่ี	 ๒	ปลูกตามแนวสูงกว่าระดับเก็บกักนำ้า		

๒๐	เซนติเมตร

	 แนวที่	 ๓	ปลูกตามแนวตำ่ากว่าระดับเก็บกักนำ้า		

๒๐	เซนติเมตร	(เพราะว่านำ้ามักจะไม่ถึงระดับเก็บกัก)

การปลูกหญา้แฝกเป็นแนวรอบพืน้ทีเ่กบ็กกันำา้	จะให้

ประโยชน์อย่างน้อย	๒	ประการ	คือ

	 ๒.๑	ปอ้งกนัดนิพงัทลายลงไปในอ่างเก็บนำา้	ทำาให้	

อ่างนำ้าไม่ตื้นเขิน	 และถ้าต้องการขุดดินในอ่างฯ	 ไปใช้	

ประโยชน์ก็สามารถนำาเคร่ืองจักรว่ิงข้ามแนวหญ้าแฝกไปขุดได้	

เพราะหญ้าแฝกจะไม่ตาย
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	 ๒.๒	การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวรอบๆ	 อ่างจะ

ชว่ยรกัษาหนา้ดนิเหนอือา่ง	ทำาใหด้นิอดุมสมบรูณข์ึน้	อนัจะ

เป็นการช่วยให้ป่าไม้ในบริเวณพื้นที่รับนำ้าสมบูรณ์ข้ึนอย่าง

รวดเร็ว

๓.	การปลูกหญา้แฝกบนพ้ืนทีภ่เูขา	ให้ปลกูตามแนว

ขวางของความลาดชัน	และในร่องนำ้าของภูเขา	เพื่อป้องกัน

การพังทลายของหน้าดิน	และช่วยเก็บความชื้นของดิน

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๓๙ พระราชทานพระราชดําริ 

ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี สรุปได้ดังนี้
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หญ้าแฝกถ้าปลูกแนว

ชิดกันมากๆ	 หรือปลูกรอบ

โคนไม้ผลเป็นวงกลม

ถ้าปลูกใกล้ต้นไม้มาก	

เกินไปจะทำาให้ต้นไม้ขาดนำ้า	

เพราะหญา้แฝกใชน้ำา้มากและ	

นำ้าจะซึมหารากไม้ผลได้ยาก	

เพราะรากหญ้าแฝกก้ันไว้	 ที่

ปลูกไวเ้ปน็ครึง่วงกลมและกอ

ชิดกันนั้นถูกต้องแล้ว

บริเวณพื้นที่ปลูกป่าเชิงเขาทองอย่าทำาแบบปอก

เปลือก	ปุ๋ยจากเขาจะลงมา	ดินและนำ้าจากเขาจะลงมาควร

ต่อขยายแนวหญ้าแฝกออกไปอีก	ควรปลูกเป็นรูปตัววีควำ่า	

ไม่ช้าก็จะเต็มร่อง

การปลูกในที่ร่องนำ้าลึก	 ควรทำาคันดินหรือคันหิน

ขวางนำ้าก่อน	 เพื่อทำาเป็นทำานบเล็กๆ 	 (Check	Dam)	อย่า	

ปลกูลงไปในรอ่งนำา้โดยตรง	ส่วนพืน้ทีร่ะหวา่งแถวหญา้แฝก

ที่เป็น	Contour	ดินจะมีคุณภาพดีขึ้นน่าจะให้เกษตรกรปลูก

พืชล้มลุก	
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วิ ธีการปลูกหญ้าแฝกแซมในช่องว่างแนวรั้ ว	

หญ้าแฝกในพื้นที่ดินดาน	 ให้ใช้สว่านเจาะตามแนวช่องว่าง

โดยใส่ปุ๋ยหมักลงไปตามร่อง

เมื่อวันที่  ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ พระราชทาน 

พระราชดําริ ณ โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สรุปได้ว่า

ควรปลูกหญ้าแฝกก่อนหรือพร้อมกับปลูกป่าโดย

เฉพาะที่ลาดชัน	โดยต้องปลูกให้ถูกวิธีคือ	ขวางแนวลาดชัน	

เพราะในแผนท่ี	ปตท.	 แสดงการปลูกป่าจะเป็นแนวลงมา

เหมอืนทีช่าวเขาปลูกกะหลำา่	โดยให้สงัเกตทีล่ำาห้วยดา้นลา่ง	

ภูเขาจะเห็นดินลงไปกองอยู่เต็ม

ควรปลูกหญ้าแฝกเป็นแนวกันไฟป่าของแปลงปลูกป่า		

เพราะการปลูกป่าของหน่วยงาน	ตอ้งมเีจา้หน้าทีห่น่วยดบัไฟ		

ต้องใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือตรวจป่า	ขอให้ใช้วิธีปลูกหญ้าแฝก	

เป็นแนว	 เพราะหญ้าแฝกนั้นต่างกับหญ้าคาซึ่งหน้าแล้ง	

จะแห้งติดไฟง่าย	แต่หญ้าแฝกหน้าแล้งจะเขียว	เพราะมีรากลึก	

ดูดความชื้นตลอดเวลาจะเป็นแนวกันไฟโดยธรรมชาติ
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วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ องคมนตรี และประธาน

กรรมการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจาก 

พระราชดําริ นําคณะผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาและรณรงค์การ

ใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เข้าเฝ้าฯ ณ พระตําหนัก

เปี่ยมสุข วังไกลกังวล ดังพระราชดําริบางตอน ความว่า
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“...หญ้าแฝกนีไ้ด้ศกึษามาเปน็เวลาถงึสบิเจด็ป	ีอย่างที	่

ท่านองคมนตรีได้กล่าวเมื่อตะกี	้ซึ่งก็นับว่าเป็นเวลาช้านาน	

แตเ่ปน็เวลาทีเ่ปน็ประโยชนม์ากและได้ผลอยา่งยิง่.	เปน็สิง่ที่

น่ามหัศจรรย์ท่ีหญ้าชนิดเดียวได้รับการศึกษานานถึงขนาด

สบิเจด็ปี	แตต้่องเขา้ใจวา่หญา้แฝกมหีลายชนดิ	และถ้าไมไ่ด	้

ศึกษาก็ไม่ได้ประโยชน์ขึ้นมาอย่างที่ได้เกิดข้ึน	สิบเจ็ดปีน่ี	

เกิดประโยชน์อย่างย่ิง	เพราะว่าเวลาทดลองต่างๆ	ได้ปรากฏว่า	

หญา้แฝก	หรอืหญา้ทีค่ลา้ยๆ	หญา้แฝก	ไดท้ำาประโยชน์ในดา้น	

ต่างๆ	ซึ่งน่ามหัศจรรย์ที่หญ้าเพียงบางชนิด	 ได้ประโยชน์	

ในท่ีต่างๆ	หญ้าแฝกบางชนิดได้เกิดประโยชน์ในที่ลักษณะ

เป็นที่ราบ	บางแห่งก็ได้ประโยชน์ในที่ต่างกัน	 เช่น	บนภูเขา	

ดินลึกก็ม	ีดินตื้นก็ม	ีเรื่องดินลึกนั้นได้ปรากฏว่า	รากได้หยั่ง	

ลงไปถึงห้าหกเมตร	แล้วก็ลงไปได้	ซึ่งแต่ก่อนน้ีไม่ได้นึกว่า	

หญ้าจะลงไปลึก	ข้อสำาคัญ	หญ้านี้ได้หยั่งลงไปห้าหกเมตร		

และไม่ไดแ้ผอ่อกไปขา้งๆ	แสดงวา่ไมไ่ปรังควานรากของพืช

ที่เป็นประโยชน์...”
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คุณสมบัติพิเศษของหญ้าแฝก

• การแตกกอ สามารถปลูกติดต่อกันให้เป็นแถวหน้า

กระดานเรียงหนึ่งได้ง่าย เปรียบเสมือนกําแพงกรองตะกอนดิน 

ทีถ่กูนํา้กดัเซาะและพดัพามาใหต้กทบัถมดา้นหนา้แถวหญา้แฝก 

และชะลอความเร็วของนํ้า ทําให้นํ้าถูกกักเก็บและไหลซึมลงไป

ใต้ดิน

• ลำาต้น เมื่อหญ้าแฝกมีอายุใกล้ออกดอกจะแตกหน่อ

และรากใหม่ออกมาเสมอ เมื่อตะกอนดินทับถมจึงสามารถตั้งกอ

ใหม่ได้

• ความสามารถในการกระตุ้นให้แตกหน่อ ต้นและ 

ใบแฝกสามารถนําไปใช้เป็นวัสดุคลุมดิน รักษาความชุ่มชื้น 

และเพิ่มแร่ธาตุให้แก่ดินเมื่อย่อยสลายแล้วเช่นเดียวกับปุ๋ยหมัก 

หากหญ้าแฝกแก่ ต้นและใบจะแห้ง เมื่อถูกไฟเผาจะแตกหน่อ

ให้เขียวสดขึ้นมาทันที ไม่จําเป็นต้องปลูกใหม่ ผลพลอยได้จาก 

หญ้าแฝกดอน สามารถตัดใบไปกรองเป็นตับแฝกทําหลังคาได้ 

สําหรับหญ้าแฝกหอม ใบอ่อนสามารถนําไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้  

ซึ่งจะต้องตัดในช่วงอายุ ๒ ถึง ๔ สัปดาห์หลังจากตัดครั้งก่อน  

เช่น หญ้าแฝกแหล่งสายพันธุ์กําแพงเพชร ๒ นอกจากนี้  

พันธุ์หญ้าแฝกลุ่มจากอินเดียก็ใช้เลี้ยงปลาจีนได้ ใบหญ้าแฝกลุ่ม  

เมื่อตากแห้งดีแล้วนําไปทําพวงหรีดหรือดอกไม้ประดิษฐ์  

เครื่องถักจักสาน เช่น หมวก ตะกร้า เป็นต้น
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• ราก หญ้าแฝกมีรากที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

เส้นโตหยั่งลึกลงไปในดิน และแตกแขนงเป็นรากฝอยประสาน

กันแน่นเหมือนตาข่ายหรือร่างแห เกาะยึดดินให้มีความแข็งแรง 

มั่นคง การปลูกหญ้าแฝกติดต่อกัน ระบบรากจะเป็นเสมือนม่าน

ใต้ดินชะลอการไหลซึมของนํ้าใต้ดินทําให้ความชื้นในดินเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ ยังสามารถป้องกันการกัดเซาะของนํ้าที่ทําให้เกิดร่อง

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเกิดจากด้านล่างของแนวลาดชัน 

ย้อนขึ้นมาด้านบน เมื่อถึงแนวหญ้าแฝกก็จะหยุดเพียงแค่นั้น

รากหญ้าแฝกยังสามารถดูดซึมสารเคมี แร่ธาตุอาหาร 

พืชที่ถูกชะล้างลงไปในดิน เช่น ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันและกําจัด

แมลงศตัรพูชืเกบ็ไวใ้นตน้หญา้แฝก เปน็การปอ้งกนัไมใ่หส้ารเคมี

เหล่านั้นไหลลงไปยังแม่นํ้า และปลอดภัยจากการเกิดมลภาวะ 

ของนํ้า ทําให้นํ้ามีคุณภาพ
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• การแพรพ่นัธุ ์พนัธุห์ญา้แฝกทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแลว้

จะมีการกระจายพันธุ์ด้วยเมล็ดน้อยหรือแทบไม่มีเลย จึงไม่อยู่

ในลักษณะของวัชพืช หรือวัชพืชร้ายแรง เช่น พันธุ์จากอินเดีย 

ออสเตรเลีย สามารถปลูกได้ในสวนผลไม้และพ้ืนที่เกษตรทั่วไป 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการเกษตรกรรมและดูแลรักษาเสมอ 

จะไม่ปรากฏว่ามีหญ้าแฝกต้นเล็กๆ ที่งอกจากเมล็ดขึ้นในบริเวณ 

กอหญา้เลย เชน่ หญา้แฝกลุม่ทีป่ลกูยึดคันนาบริเวณช่องระบายนํา้ 

ในแถบภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาและนราธิวาส
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• แนวรั้วหญ้าแฝก หญ้าแฝกกินเนื้อที่ไม่กว้าง เช่น 

ความกวา้งไมเ่กนิ ๑.๕ เมตร สามารถปลกูพชืเศรษฐกจิไดช้ดิแนว

หญ้าแฝก จึงทําให้เสียพื้นที่น้อย

• ความงา่ยและความสะดวกในการขยายผล การใช้

หญ้าแฝกในระบบอนุรักษ์ดินและนํ้านั้น เกษตรกรสามารถทําเอง

ได้ในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป หากพยายามทําความเข้าใจ และ

ประสงค์จะรักษาทรัพยากรดินไม่ให้เสื่อมโทรม มีศักยภาพในการ

ผลิตสูง หรือช่วยป้องกันการกัดเซาะของนํ้าไม่ให้เกิดตะกอนดิน

ไหลลงไปทับถมยังแหล่งนํ้า ซึ่งเป็นผลดีต่อสังคมโดยส่วนรวม

หญ้าแฝกในประเทศไทย

จากการสํารวจพบว่าหญ้าแฝกมีกระจายอยู่ทั่วโลก 

ประมาณ ๑๒ ชนิด และพบในประเทศไทย ๒ ชนิด คือ

๑. หญ้าแฝกลุ่ม

 - มีถิ่ นกํ า เ นิดทางตอนกลางของทวีป เอ เชีย 

สันนิษฐานว่าอยู่ในประเทศอินเดีย พบในพ้ืนที่ลุ่ม มีความช้ืนสูง

หรือมีนํ้าขัง

 - ลักษณะกอเป็นพุ่ม สูงเต็มที่ประมาณ ๑๕๐ - ๒๐๐ 

เซนติเมตร ใบยาวต้ังตรงสูงข้ึนมีการแตกตะเกียงและแขนงลําต้นได้
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 - ใบสีเขยีวเขม้ ยาว ๔๕ - ๑๐๐ เซนตเิมตร กวา้ง ๐.๖ -  

๑.๒ เซนติเมตร หลังใบโค้งมนถึงเหลี่ยม ท้องใบออกสีขาว มีรอย

กั้นขวางเนื้อใบ เมื่อส่องแดดจะเห็นชัดเจน เนื้อใบค่อนข้างเนียน  

มีไขเคลือบ ทําให้ดูมัน ใบอ่อน ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้

 - ช่อดอกสูง ๑๕๐ - ๒๕๐ เซนติเมตร ส่วนใหญ่มีสี 

อมม่วง ดอกย่อยไม่มีรยางค์แข็ง

 - รากมีความหอมเย็น และหยั่งลึกลงดินได้ตั้งแต่  

๑๐๐ - ๓๐๐ เซนติเมตร เป็นสมุนไพรใช้ทํานํ้ามันหอม สบู่ และใช้

กันแมลงในตู้เสื้อผ้า ฯลฯ

 - พนัธุท์ีก่รมพฒันาทีด่นิสง่เสรมิ ไดแ้ก ่สรุาษฎรธ์าน ี

สงขลา ๓ กําแพงเพชร ๒ ศรีลังกา และพระราชทาน เป็นต้น

๒. หญ้าแฝกดอน

 - มีถิ่นกําเนิดทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใน

ประเทศไทย ลาว เขมร เวียดนาม พบได้ทั่วไปในที่ค่อนข้างแล้ง

 - มีลักษณะกอเปน็พุม่สงูเตม็ทีป่ระมาณ ๑๐๐ - ๑๕๐ 

เซนติเมตร ปลายใบจะแผ่โค้งลงคล้ายกอตะไคร้ ปกติไม่แตก

ตะเกียงและแขนงลําต้น

 - ใบสเีขยีวซดี ยาว ๓๕ - ๘๐ เซนตเิมตร กวา้ง ๐.๔ -  

๐.๘ เซนติเมตร หลังใบพับเป็นสันสามเหลี่ยม ท้องใบสีเดียวกับ

ดา้นหลงัใบแตซ่ดีกวา่ เนือ้ใบหยาบ สากคาย มไีขเคลอืบนอ้ยทําให้

ดูกร้านไม่เหลือบมัน ชาวพื้นบ้านใช้เป็นวัสดุมุงหลังคา

 - ชอ่ดอกสงู ๑๐๐ - ๑๕๐ เซนติเมตร ดอกหลายสีต้ังแต่

สีขาวครีม สีม่วง ดอกย่อยมีรยางค์แข็ง
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- รากไม่มีความหอม 

และสั้นกว่ารากหญ้าแฝกลุ่ม  

โดยหยั่งลึกลงในดินประมาณ 

๘๐ - ๑๐๐ เซนติเมตร

 - พั น ธุ์ ที่ ก ร ม 

พัฒนาที่ ดินส่ ง เสริม  ได้แก่  

ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด

กําแพงเพชร ๑ นครสวรรค์ และ 

เลย เป็นต้น

พื้นที่ที่จะปลูกหญ้าแฝก

• พื้นที่ลาดชัน สภาพพื้นที่ที่มีความลาดชันไม่ใช่เป็น

ป่าต้นนํ้า เป็นที่ซึ่งมีการทําการเกษตร หรือมีการตัดไม้ทําลายป่า 

เพื่อการเกษตร เช่น พื้นที่เกษตรที่สูงและไร่เล่ือนลอย เป็นต้น  

ควรนาํหญ้าแฝกไปปลูกตามแนวระดบัขวางทางลาดชนัของพืน้ที ่

หรือปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลม แหงนรับความลาดเทของพื้นที่รอบ

ต้นไม้แบบฮวงซุ้ย เพื่อลดความรุนแรงของการชะล้างพังทลาย

ของดิน หญ้าแฝกจะทําหน้าที่นี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เม่ือมีการ

จัดการแนวแถวหญ้าแฝกให้มีจํานวนแนวแถวท่ีเหมาะสมตามความ

ลาดชันของพื้นที่และพื้นที่ปลูก และปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเดี่ยว

ให้ต้นชิดติดกัน
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• พื้นที่ราบ การปลูกหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ราบ 

โดยทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อตัดใบหญ้าแฝกคลุมดิน ทั้งนี้ เพื่อ

สงวนความชื้นใต้ดินและ/หรือการอนุรักษ์นํ้าในดินที่ได้จาก 

นํ้าฝน ตลอดจนฟื้นฟูที่ดินเส่ือมโทรม โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ 

และหมุนเวียนธาตุอาหารที่มีดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบน เป็น

ประโยชน์ต่อพืชที่ปลูก หรือเพื่อการขยายพันธุ์ เป็นต้น ซึ่งอาจ

ปลกูตามรปูแบบใดรปูแบบหนึง่หรอืหลายรปูแบบรว่มกนักไ็ด ้เชน่ 

ปลูกเป็นแถว รูปครึ่งวงกลมและวงกลม เป็นต้น

• พื้นที่วิกฤติ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่ง่ายต่อการ

ชะล้างพังทลาย ได้แก่ ขอบบ่อนํ้าหรือสระนํ้าที่ขุดใหม่ ไหล่ถนน

รอยต่อของผิวนํ้ากับแนวป่าที่อยู่เหนือเขื่อน หรืออ่างเก็บนํ้าแนว

ร่องนํ้าข้างถนน พื้นที่ภูเขาและพื้นที่ที่ถูกนํ้ากัดเซาะเป็นร่องลึก 

เป็นต้น

การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่วิกฤติเหล่านี้ จะต้องปลูก 

ต้นหญ้าแฝกให้ชิดติดกัน  ต้องมีการปรับปรุ ง บํารุ งดิน

เพื่อเร่งการเติบโตของหญ้าโดยการใส่ปุ๋ยและควรตัดแต่ง

ให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตด้านข้างหรือแตกกอหนา

แน่ นอยู่ เ สมอ  เพื่ อ เพิ่ มป ร ะสิ ทธิ ภ าพ ให้ กั บ แนวแถว

หญ้าแฝกในการเก็บกักตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับนํ้ า 

ที่ไหลบ่า ป้องกันไหล่ทางชํารุด และป้องกันการกัดเซาะดิน
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ของนํ้าฝนบริเวณขอบบ่อหรือสระนํ้า เป็นต้น 

อนึ่ง ในพ้ืนท่ีท่ีถูกน้ํากัดเซาะเป็นร่องลึกควร

ปลูกหญ้าแฝกเป็นรูปตัววีคว่ํา แล้วปลูกต่อเป็น

แนวยาวไปตามเส้นชั้นความสูงในลักษณะ 

ก้างปลา โดยมีระยะห่างระหว่างแถวตามแนวดิ่ง  

๑.๐ เมตร เพื่อชะลอการกัดเซาะร่องนํ้าและ 

กระจายนํ้าให้ไหลลึกซึมลงไปในดินหน้าแนว

หญ้าแฝก หรือปลูกเป็นแนวตรงขวางร่องนํ้าเพื่อ

ช่วยในการเก็บกักตะกอนดินไว้ในร่องนํ้า จนใน

ที่สุดร่องนํ้าก็จะมีดินตะกอนทับถมจนเต็ม พ้ืนที่

วิกฤติดังกล่าวนี้จะเน้นการสร้างแนวหญ้าแฝกให้มีความแข็งแรง 

เพียงพอที่จะต้านแรงปะทะของนํ้าได้ โดยการเพิ่มจํานวน

แถวหญ้าแฝกให้มากขึ้นและมีมาตรการในการเร่งการเจริญ

เติบโตของหญ้าแฝกให้ทันฤดูนํ้าหลากโดยการปลูกให้เร็วขึ้น  

การใช้ปุ๋ยและการตัดแต่งหญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสม  

เพื่อการปลูกขวางร่องนํ้า ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม เช่น พันธุ์ศรีลังกา 

แหล่งพันธุ์สงขลา ๓ กําแพงเพชร ๒ และสุราษฎร์ธานี เป็นต้น  

หญ้าแฝกพันธ์ุและแหล่งพันธ์ุดังกล่าวเหล่าน้ีจะมีลักษณะลําต้นแข็ง  

สูง ต้ังตรง และจะแตกตาและรากที่ข้อของลําต้นได้เสมอ เมื่อมี

ตะกอนดินมาทับถมจะสามารถรับแรงปะทะจากนํ้าที่ไหลบ่าได้ดี



 จ
อม

ปร
�ช

ญ
์แห

่งก
�ร

พ
ัฒ

น�

2626

การปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณแหล่งนำ้า

• อ่างเก็บนำ้า ควร

วางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถว 

ตามแนวระดับรอบอ่าง จํานวน 

๓ แถว ได้แก่ ที่ระดับเก็บกักน้ํา  

(แถวที่ ๑) ที่ระดับสูงขึ้นมาตาม

แนวดิ่งจากแถวที่ ๑ จํานวน  

๒๐ เซนติเมตร และที่ระดับตํ่า

กว่าแถวที่ ๑ ตามแนวด่ิง ๒๐ 

เซนติเมตร (เพราะนํ้ามักจะไม่ถึงระดับเก็บกัก)

• บ่อ สระนำ้า ควรวางแนวปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตาม

แนวระดบั จํานวน ๒ แถว คอื ทีร่ะดบัหา่งจากรมิขอบบอ่ประมาณ 

๕๐ เซนติเมตร และที่ระดับทางนํ้าเข้าบ่อ

• คลองส่งนำ้า คลองระบายนำ้า ให้ปลูกหญ้าแฝก 

เป็นแถวตามแนวระดับขนานไปตามคลองส่งน้ําหรือคลองระบายน้ํา  

ห่างจากริมคลองส่งนํ้าหรือคลองระบายนํ้า ๕๐ เซนติเมตร

การปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ถนน

การปลูกหญ้าแฝกบริเวณไหล่ถนน เป็นวิธีป้องกันความ

เสียหายของไหล่ถนน เป็นการลดการกัดเซาะของนํ้าฝนได้ดี  
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รวมทั้งรากหญ้าแฝกจะช่วยยึดดินบริเวณไหล่ถนนไม่ให้เกิดการ

พงัทลาย การวางแนวปลกูหญ้าแฝกบรเิวณดา้นขา้งตามความยาว

ของไหล่ถนน ควรให้แถวหญ้าแฝกอยู่ตํ่ากว่าไหล่ถนนประมาณ 

๓๐ - ๕๐ เซนตเิมตร เพือ่ปอ้งกนัอบุตัเิหตทุีอ่าจเกดิจากแนวหญา้

แฝกบังสายตาของผู้ใช้รถใช้ถนน

การปลูกแนวหญ้าแฝก

• การปลูกแทนคันดิน เพื่อการอนุรักษ์ดินและความ

ชุม่ชืน้ ปลกูหญา้แฝกเปน็แถวตามแนวระดบัขวางความลาดเทใน

ต้นฤดูฝนโดยการไถพรวนดิน และทําร่องจํานวน ๑ ร่องไถ แล้ว

ปลูกหญ้าแฝกลงในร่องไถระยะปลูกระหว่างต้นหรือกอห่างกัน

ประมาณ ๕ เซนติเมตร ปลูก ๑ ต้นต่อหลมุหรอื ๑ - ๓ หนอ่ตอ่หลมุ 

กรณีท่ีมีการเตรียมกล้าหญ้าแฝกมาอย่างดีแล้ว กลบดินรอบโคนต้น 

ให้แน่น ระยะห่างระหว่างแถวหญ้าแฝกจะไม่เกิน ๒ เมตรตามแนวต้ัง  

หญ้าแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกันภายใน ๔ - ๖ เดือน หรือ  

๑ - ๓ ฤดูเพาะปลูก กรณีพื้นที่แห้งแล้งควรตัดหญ้าแฝก ๑ - ๒  

เดือนต่อคร้ัง ให้สูงประมาณ ๓๐ - ๕๐ เซนติเมตร เพื่อเร่งให้มี

การแตกกอ

• การปลูกเพื่อควบคุมร่องนำ้าและกระจายนำ้า การ

ปลูกหญ้าแฝกเพื่อควบคุมร่องนํ้าไม่ให้ถูกกัดเซาะพังทลายมาก 
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ยิ่ งขึ้ น  และทํา ให้ เกิด

คันดินกั้นนํ้า จะต้องมี

การเตรียมกล้าหญ้าแฝก 

เป็นอย่างดี เช่น เพาะชํา

หญ้าแฝกในถุงพลาสติก

จ น ก ร ะ ทั่ ง แ ต ก ก อ 

เต็มถุงและแข็งแรงดีแล้ว

จึงนําไปปลูกร่องนํ้า โดย

ขุดหลุมปลูกขวางร่องนํ้า 

เป็นแนวตรงหรือเป็นแนวหัวลูกศรย้อนทางกับทิศทางนํ้าไหล  

อาจใช้กระสอบทรายหรือก้อนหินช่วยทําคันเสริมฐานให้มั่นคง 

ตามแนวปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกหญ้าแฝกให้ชิดติดกันยิ่งกว่า 

วิธีแรก ระยะห่างระหว่างแนวปลูกหญ้าแฝกจะไม่เกิน ๒ เมตร  

ตามแนวตัง้หลงัจากเกดิคนัดินกัน้นํา้ แลว้จะปลกูหญา้แฝกตอ่จาก

แนวคันดินกั้นนํ้านั้นออกไปทั้งสองข้างเพ่ือเป็นการกระจายนํ้า 

เข้าสู่พื้นที่เพาะปลูก

• การปลูกเพื่อรักษาความชุ่มชื้น ปลูกหญ้าแฝก 

ตามแนวระดบัสงูสดุทว่มถงึ ๑ แนว และปลูกเพ่ิมขึน้อีก ๑ - ๒ แนว  

เหนือแนวแรก ซ่ึงขึ้นอยู่กับความลึกของขอบสระ ระยะปลูก

ระหว่างต้น ๕ เซนติเมตร



กำ�แพ
งธรรมช�ติที่มีชีวิต

29

การนำาหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์

๑. การปรับปรุงบำารุงดิน 

 - โดยการตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินเพ่ือเพ่ิมความชุ่มช้ืน 

ให้แก่ดินในแปลงไม้ผลของเกษตรกร

 - การใช้หญ้าแฝกเพื่อพัฒนาดินที่แข็งเป็นดานใน

พืน้ทีศ่นูยศ์กึษาการพฒันาหว้ยทรายอันเนือ่งมาจากพระราชดําร ิ

อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี

๒. การปรับปรุงสภาพแวดล้อม

 - การปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพ

แวดลอ้มโครงการทอ่สง่กา๊ซไทย - สหภาพพมา่ อําเภอทองผาภมู ิ

จังหวัดกาญจนบุรี โดยบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เริ่มดําเนิน

งานตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ - ๒๕๔๘ ยังผลให้สภาพผืนป่าฟื้นคืนสภาพ

อุดมสมบูรณ์และชุ่มชื้นอีกครั้ง

 - การปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับสภาพภูมิทัศน์ในพ้ืนที่

หลังจากทําเหมืองแร่ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จํากัด (มหาชน) 

อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๓. การใช้ประโยชน์อื่นๆ

 - จากการศกึษาโดยกรมปศสุตัว ์ใบออ่นของหญา้แฝก 

สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยนําไปเลี้ยงโคและกระบือได้
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 - การใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝกในงานหัตถกรรม โดยคัด

เลือกใบที่เหมาะสมไปใช้ในการผลิต

งานหัตถกรรมเพื่อใช้ในครัวเรือน

และจําหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยมี

กรมสง่เสรมิอตุสาหกรรมเปน็ผูใ้หก้าร

อบรม และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ที่

สนใจ

การนำาระบบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร

• พืน้ทีน่า ควรใชห้ญา้แฝกเพ่ือแสดงขอบเขตล้อมรอบ

พื้นที่นาบริเวณขอบคันนา ตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินที่ปลูกพืชผัก

หรือพืชไร่ในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็นการเพ่ิมอินทรียวัตถุใน

นาข้าวและรักษาความช้ืนในดินให้กับพืชท่ีปลูกหลังนาในฤดูแล้งได้

• พืน้ทีไ่ร ่ควรใชป้ลกูหญา้แฝกเปน็แถวในพืน้ทีป่ลกูพชื

ไร่ในพื้นที่ราบ โดยปลูกเป็นแถวสลับกับแถบปลูกพืชไร่ จะช่วย 

กักเก็บเม็ดดินและเศษใบไม้ใบหญ้าที่ถูกพัดพากับนํ้ามาสะสม 

อยู่หน้าแถวหญ้าแฝกที่ปลูกตามแนวระดับ ทําให้หน้าดินไม่สูญ 

ไปกับนํ้า แต่จะสร้างขั้นบันไดธรรมชาติอยู่หน้าแถวหญ้าแฝก
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• พื้นที่ปลูกผัก ไม้ดอก และ

ไม้ประดับ ควรใช้หญ้าแฝกปลูกรอบ

พื้นที่ยกร่องหรือรอบแปลงเพาะปลูกพืช

ผกั ไมด้อก ไมป้ระดบั เพือ่ตดัใบหญา้แฝก 

นําไปคลุมดินทดแทนการใช้ฟางข้าว  

ซ่ึงเป็นวธิดีัง้เดมิและนบัวนัจะหาฟางขา้ว

ได้ยากขึ้น นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่าย

ในการขนย้ายฟางข้าวจากในนาแล้ว ยัง

ช่วยป้องกันการพังทลายของร่องปลูกพืชได้อย่างดีอีกด้วย

• พื้นที่ที่เป็นสวนผลไม้ดั้งเดิม พ้ืนที่เกษตรที่เป็น 

สวนไม้ผลยืนต้นดั้งเดิม จัดว่าเป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ มั่นคง  

และยัง่ยนืดอียูแ่ลว้ ไมม่คีวามจาํเปน็ทีจ่ะตอ้งนาํหญา้แฝกไปปลูก  

เช่นเดียวกับพ้ืนท่ีท่ีเป็นป่าสมบูรณ์ นอกจากหญ้าแฝกไม่เจริญเติบโต 

ได้เป็นปกติ เนื่องจากมีแสงแดดไม่เพียงพอแล้ว ยังเป็นการปลูก

หญา้แฝกทีไ่มเ่หมาะสมและถกูตอ้งอกีดว้ย หากเปน็ไมผ้ลยืนตน้ที่

มอีายไุมเ่กนิ ๓ ป ีหรือทรงพุม่ไมช่ดิตดิกนั และมปีญัหาเรือ่งความ

แห้งแล้งและการชะล้างพังทลายของดิน ก็อาจใช้หญ้าแฝกปลูก

เป็นแถวตามความยาวของแถวไม้ผลนอกเขตทรงพุ่มของไม้ผล 

ทีป่ลกูรอบๆ โคนตน้ไมผ้ลทีป่ลกูรศัม ี๑.๕ - ๒.๐ เมตร ในลักษณะ

ครึ่งวงกลม แหงนรับนํ้าสําหรับพื้นที่ลาดชัน หรือลักษณะวงกลม

สาํหรับพืน้ทีร่าบ เพือ่ตดัใบหญา้แฝกคลมุดนิบรเิวณโคนตน้ไมผ้ล

เพื่อสงวนนํ้าในดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน
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• พื้นที่เริ่มปลูกสร้างสวนไม้ผล พ้ืนที่เกษตรที่เป็น

สวนไม้ผลยืนต้นที่เร่ิมขึ้นมาใหม่ หรือรื้อสวนเก่าที่ปลูกสวนไม้

ผลใหม่ หรือสวนยางพาราที่รื้อปลูกใหม่ ควรปลูกหญ้าแฝกขวาง

ความลาดเท ลาดตามแนวระดับขนานไปกับแถวไม้ยืนต้นไม้ผล 

หรือปลูกรอบเฉพาะหลุมไม้ผลแบบครึ่งวงกลมแหงนรับความ

ลาดเท เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและตัดใบคลุมดิน 

หรือแบบวงกลมสําหรับในพื้นที่ราบแล้วตัดใบคลุมดินเพื่อรักษา

ความชื้นในดิน และเป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพ่ือ

ความยั่งยืนของระบบ

 การปลกูในสวนไมผ้ลในระยะทีไ่มผ้ลยงัไมโ่ต หรอืปลกู

กอ่นทีจ่ะลงไมผ้ล ระยะหา่งระหวา่งแถวของหญา้แฝกจะขึน้อยู่กบั

ระยะปลูกของไม้ผล โดยปลูกแถวหญ้าแฝกขนานไปกับแถวของ 

ไมผ้ลพอประมาณ เชน่ ๑.๕ เมตร แถวหญ้าแฝกนอกจากจะปอ้งกัน 

ดนิพงัทลายและรกัษาความชืน้ของดนิตามปกตแิล้ว การตดัหญา้

แฝกบ่อยๆ และนําใบหญ้าแฝกมาคลุมโคนต้นไม้ผล จะเป็นการ

ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการรกัษาความชืน้และความอดุมสมบรูณ์

ของดินเพิ่มขึ้น

• พืน้ทีเ่กษตรทีม่รีะบบการปลกูพชืแบบผสมผสาน  

การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน จะมี 

ความหลากหลายรูปแบบ และมีความหลากหลายในชนิดของ
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พืช (biodiversity) เป็นระบบพืชเดี่ยว (single cropping system)  

ในพืน้ทีเ่ลก็ๆ และระบบปลูกพชืแบบผสมผสาน (integrate cropping  

system) และความแตกตา่งของลักษณะสภาพพืน้ที ่(topography)  

ที่ปลูกพืช ดังนั้น การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกของเกษตรกร 

ในแต่ละรูปแบบของการปลูกพืชจะมีมากน้อยไม่เหมือนกัน เช่น  

ในสภาพพื้นที่สูงลาดชัน ประโยชน์ของหญ้าแฝกนอกจากการ 

ตัดคลุมดินเพื่อช่วยอนุรักษ์นํ้าในดิน ช่วยเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

ให้กับดิน และช่วยทําให้มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากดิน 



 จ
อม

ปร
�ช

ญ
์แห

่งก
�ร

พ
ัฒ

น�

3434

ช้ันล่างข้ึนมาสู่ดินช้ันบนแล้ว แถวหญ้าแฝกที่ปลูกตามแนวระดับ 

ยังช่วยลดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

ขณะที่พื้นที่ราบที่มีดินเสื่อมโทรม ประโยชน์ของหญ้าแฝกจะเน้น

ในแง่ของการปรับปรุงบํารุงดิน ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 

และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับดิน

ผลจากการใช้หญ้าแฝกในพ้ืนท่ีเกษตรแบบผสมผสาน

• การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถว ห่างกันประมาณ ๖.๐ 

เมตร สามารถตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินได้ปีละประมาณ ๑.๘ - ๒.๖ 

ตันต่อไร่ หรือคิดเป็นธาตุอาหารพืช ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
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โพแทสเซยีม จะไดป้ระมาณ ๑๗ - ๔๔, ๑ - ๖ และ ๓๖ - ๘๐ กิโลกรัม 

ต่อไร่ต่อปี ตามลําดับ

• การใช้หญ้าแฝกปลูกเป็นวงกลมในพ้ืนที่ราบ ใน

รัศมี ๒.๐ เมตร หรือพื้นที่ที่มีความลาดเทน้อยแต่หลายทิศทาง 

รอบโคนต้นไม้สามารถตัดหญ้าแฝกคลุมโคนต้นได้ปีละประมาณ 

๕๐ - ๗๐ กโิลกรัมตอ่ตน้ และทําใหค้วามช้ืนของดนิบรเิวณโคนตน้ 

เพิ่มขึ้นถึง ๓๕ เปอร์เซ็นต์

• แถวหญ้าแฝกช่วยลดการพังทลายของดิน ใน

ระบบปลูกพืชแบบผสมผสานที่มีไม้ผลเป็นหลักแบบต่างๆ แถว

หญ้าแฝกสามารถลดปริมาณนํ้าไหลบ่าหน้าดิน (run - off water) 

และตะกอนดินได้ถึง ๒ - ๖ และ ๖ - ๓๖ เท่าตามลําดับ ทั้งนี้ ระบบ 

ที่มีสับปะรดเป็นพืชแซม จะมีปริมาณนํ้าไหลบ่าหน้าดินและ

ตะกอนดนินอ้ยทีส่ดุ ขณะทีร่ะบบทีมี่กล้วยเปน็พืชแซมมมีากทีส่ดุ

 ประโยชน์ที่ได้จากรูปแบบการปลูกพืชในระบบผสม

ผสานดังกล่าวนี้คือ การพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม ดินเลว ฝนแล้ง  

มาเป็นระบบการเกษตรยัง่ยนืในรปูปา่กนิได ้โดยใชห้ญา้แฝกชว่ย

ในการรักษาและพัฒนาระบบในช่วงแรก เมื่อไม้ผลต่างๆ เจริญ

เติบโตจนกระทั่งให้ผลผลิต มีทรงพุ่มชิดติดกันครอบคลุมพื้นที่

เป็นป่ากินได้แล้ว หญ้าแฝกจะหมดบทบาทลงในที่สุด
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การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝก

การศึกษา วิจัยเกี่ยวกับหญ้าแฝกตามแนวพระราชดําริ 

ตั้งแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ได้ดําเนินการแล้วเสร็จ จํานวน  

๑๙๗ เรือ่ง หรอืรอ้ยละ ๙๕ ของการศกึษาทดลองทัง้หมด ครอบคลุม 

การศึกษา วิจัย รวม ๕ ประเภท ดังนี้

๑. การวิจัยและการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลด้านอนุกรมวิชาธานหญ้าแฝก 

โดยได้ศึกษาเกี่ยวกับแหล่งพันธุ์ ลักษณะการเจริญเติบโตและ 

แตกกอ การปลูกในที่แจ้งและร่มเงา เอกลักษณ์ของหญ้าแฝก 

ท้องถ่ิน และอ่ืนๆ โดยระยะแรกได้ดําเนินการรวบรวมพันธ์ุหญ้าแฝก 

จากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบทาง 

คุณลักษณะ ขณะนี้ กรมพัฒนาที่ดินสามารถแนะนําได้แล้ว 

ว่า ในสภาพพื้นที่แบบไหนจะใช้หญ้าแฝกจากแหล่งพันธุ์ใด และ

จะปลกูในชว่งระยะเวลาใดทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุ นอกจากนี ้ 

ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําฐานข้อมูลพันธุ์หญ้าแฝก 

เพื่อการคุ้มครองพันธุ์ โดยมีการศึกษา ตรวจสอบคุณลักษณะ 

หญ้าแฝก และจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ ซึ่งใช้พันธุ์หญ้าแฝก

จํานวน ๒๘ พันธุ์ และพันธุ์หญ้าแฝกพระราชทาน



กำ�แพ
งธรรมช�ติที่มีชีวิต

37

๒. การศึกษา วิจัยเทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์ 

และการปลูก

เป็นการศึกษาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีด้านการขยายพันธุ์

หญา้แฝกในแบบตา่งๆ เชน่ การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ การเพาะลงถงุ 

พลาสติก การเพาะในแปลง ต่อมาได้พัฒนารูปแบบให้มีการ

ศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่มีความคงทนต่อความเค็ม และการ

พัฒนาศักยภาพการขยายพันธุ์หญ้าแฝกจากเมล็ด นอกจากนี้ 

ได้มีการศึกษาเก่ียวกับวิธีการและระยะของการปลูกหญ้าแฝก 

ความสามารถในการเก็บกักตะกอนดิน และการเก็บความช้ืน 

ในดินที่เอื้อต่อการอนุรักษ์ดินและนํ้า
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๓. การวิจัยด้านการอนุรักษ์ดินและนำ้า

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการนําหญ้าแฝกไปใช้ในพื้นที่

จริง เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน โดยได้ดําเนินงานในพื้นที่

การเกษตร และมีความลาดชันเป็นหลัก นอกจากนี้แล้วยังมีการ

ศึกษาการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่อื่นๆ เช่น พ้ืนที่สองข้างทาง 

พื้นที่ดินตัด ดินถล่ม พื้นที่ขอบสระ และอ่างนํ้า
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๔. การวิจยัดา้นการใชป้ระโยชน ์คณุคา่ทางเศรษฐกจิ  

สังคม และผลทางด้านสิ่งแวดล้อม

เป็นการศึกษาการใช้หญ้าแฝกเพื่อประโยชน์ด้านอื่นๆ 

เช่น เป็นพืชอาหารสัตว์ การทําผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก  

ใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ด การปลูกหญ้าแฝกเพ่ือช่วยในการดูดซับ

ของเสีย การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันไฟป่า การก่อสร้างยุ้งฉาง 

หญา้แฝกดนิเหนยีว และอืน่ๆ ทัง้นี ้ในสว่นของการศกึษาการปลูก

หญา้แฝกเพือ่ชว่ยในการดดูซบัของเสยี และเพ่ือปอ้งกนัไฟปา่นัน้ 

อยู่ระหว่างการศึกษาเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริง

๕. การวิจัยระดับสูงและการศึกษาเฉพาะเรื่อง

เป็นการศึกษาการดดูซับโลหะหนกั การดดูซบัมวลสารพษิ  

และบําบัดนํ้าเสียในแหล่งชุมชน การลดภาวะปนเปื้อนจากฟาร์ม

ปศุสัตว์ การศึกษาการตรึงไนโตรเจนและการศึกษาประสิทธิภาพ

ในการตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของหญ้าแฝก

สําหรับแนวทางการดําเนินงานศึกษาวิจัยในระยะต่อไป 

จะมุ่งเน้นการลดความซับซ้อนของงานวิจัย การนําผลงานวิจัยไป

ใชใ้นทางปฏบิตัใิหม้ากขึน้ และกาํหนดหวัขอ้การวจิยัและมุง่หมาย

ในการศึกษา ทดลองให้สอดคล้องกับแนวทางการส่งเสริม เช่น  

การศกึษา วจิยั และพฒันา ควบคูก่บัการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ที่มีปัญหา หรือพื้นที่จริง
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การส่งเสริมและขยายผล

ต้ังแต่ปี ๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน ได้มีการผลิตต้นพันธ์ุหญ้าแฝก 

ทัง้สิน้กวา่ ๒,๕๐๐ ลา้นตน้ โดยมกีรมพฒันาทีด่นิเปน็หนว่ยงานหลกั 

รับผิดชอบในการผลิตกล้าหญ้าแฝกในรูปแบบต่างๆ ทั้งจาก

การแยกหน่อเพาะชํา การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแล้วนําไปส่งเสริม 

และแจกจ่ายพันธุ์ให้แก่หน่วยงานราชการ เอกชน เกษตรกร และ

ประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ได้ดําเนินงานโครงการสาธิตและ

ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่สถาบันการศึกษาภายใต้การ

ดําเนินงานโครงการหญา้แฝกโรงเรยีนกวา่ ๓,๐๐๐ แหง่ทัว่ประเทศ 

เช่น โรงเรียนในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนใน

เขตพื้นที่สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยปัจจุบันได้ส่งเสริม

และขยายผลการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกเพ่ือการอนุรักษ์ดินและ 

นํ้ากระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศกว่า ๒,๕๐๐ ล้านต้น

ท้ังน้ี การดําเนินงานส่งเสริมและขยายผลการปลูกหญ้าแฝก 

ของส่วนราชการต่างๆ จะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมการ 

ปลกูหญ้าแฝกในพืน้ทีท่ีม่ปีญัหาการชะลา้งพังทลายสงู พ้ืนทีว่กิฤติ

ต่างๆ และพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบตัิเป็นหลัก เนื่องจากการ

สาํรวจพบวา่ ปจัจบุนัมพีืน้ทีท่ีม่กีารชะลา้งพงัทลายของดนิรนุแรง

และปานกลาง (อัตราสูญเสียดิน ๕ - ๒๐ ตันต่อไร่ต่อปี)
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การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

๑. เครือข่ายหญ้าแฝกบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก 

(Pacific Rim Vetiver Network) ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยี ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการใช้

ประโยชนห์ญา้แฝกแกป่ระเทศสมาชกิทีอ่ยูร่อบบรเิวณมหาสมทุร

แปซิฟิก รวม ๒๒ ประเทศ ทั้งในรูปแบบของจดหมายข่าว และ

เอกสารวชิาการ ซึง่ทีผ่า่นมาไดจ้ดัพมิพ์ไปแล้วกวา่ ๗๐,๐๐๐ ฉบบั 

นอกจากนีไ้ดม้กีารเผยแพรป่ระชาสมัพันธข์อ้มลูขา่วสารผา่นทาง 

Website (http://prvn.rdpb.go.th)
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๒. เครอืขา่ยหญา้แฝกประเทศไทย (Thailand Vetiver 

Network)

สํานักงาน กปร. ได้จัดตั้งเครือข่ายหญ้าแฝกประเทศไทย

ข้ึนในปี ๒๕๔๐ เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 

นักวิชาการหญ้าแฝกของประเทศไทย สมาชิกเครือข่าย ประกอบ

ด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีการดําเนินงานเกี่ยวกับ 

หญ้าแฝก จํานวนกว่า ๕๐ หน่วยงาน และมีสมาชิกที่เป็น 

นักวิชาการและผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกกว่า ๓๐๐ คน โดยได้ 

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ใน 

ลกัษณะของจดหมายขา่ว เอกสารวชิาการ ซึง่ทีผ่า่นมาไดจ้ดัพิมพ์ 

เผยแพร่ไปแล้วกว่า ๔๐,๐๐๐ ฉบับ นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่

ประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารผา่นทาง Website (http:/thvn. rdpb.
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go.th) ใหแ้กส่มาชกิเครอืขา่ยจากหนว่ยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชน 

ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปได้ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

การขอรับบริการ

หน่วยงานราชการ เกษตรกร หรือบุคคลทั่วไป สามารถ

ขอรับบรกิารดา้นเอกสารคูม่อืดา้นวชิาการเกีย่วกบัหญา้แฝกไดท้ี ่ 

สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง 

มาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) เลขที่ ๒๐๑๒ อาคาร 

สํานกังานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิซอยอรณุอมรนิทร ์๓๖  

ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

๑๐๗๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๔๔๗-๘๕๐๐ โทรสาร ๐-๒๔๔๗-๘๕๖๒  

E-Mail : vetiver@rdpb.go.th หรือข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

http://thvn.rdpb.go.th, http://prvn.rdpb.go.th และสามารถขอรบั

บริการกล้าหญ้าแฝก คําแนะนําและเอกสารคู่มือการขยายพันธุ์ 

และการปลูกได้ที่สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนา 

ที่ดินใกล้บ้าน ในวันและเวลาราชการ หรือติดต่อได้ท่ีกลุ่มวิจัย 

และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการจัดการดิน สํานักวิจัย

และพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน  

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๗๙-๑๕๖๒  

E-Mail : ord@ldd.go.th หรอืขอ้มลูทางอนิเทอรเ์นต็ www.ldd.go.th

________________________
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