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จากการที่หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน�้า ตลอดจนประโยชน์ด้าน 

อื่น ๆ อย่างมากมาย จงึเป็นพชืที่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวัได้พระราชทานพระราชด�ารใิห้ด�าเนนิการ 

ศึกษาและน�าไปปฏิบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ท�าให้ปัจจุบันเกิดผลการด�าเนนิงานร่วมกันมากกว่า 30  

หน่วยงาน การด�าเนนิงานที่ผ่านมานั้นได้มคีณะอนกุรรมการด้านวชิาการ วางแผนและตดิตามผลการพฒันาและ 

รณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิเดนิทางไปตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วทุกภูมภิาคอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ทราบว่าปัญหาหนึ่งของการด�าเนนิงานคอื ผู้ปฏบิตัิ

บางคนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกบัการน�าหญ้าแฝกมาปลกูให้บรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ไม่มากเท่าที่ควร 

คณะอนกุรรมการด้านวชิาการฯ จงึได้จดัท�า “สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก” เพื่อเป็นคู่มอืการปฏบิตังิานให้กบั

เจ้าหน้าที่ แต่เพื่อความสะดวกในการใช้งานกบัผูป้ฏบิตังิานแต่ละภารกจิ จงึได้จดัพมิพ์เป็นเอกสาร 7 เรื่อง 

ประกอบด้วยเรื่องหญ้าแฝกคืออะไร พันธุ์หญ้าแฝก การขยายพันธุ์หญ้าแฝก การปลูกและดูแลรักษา 

หญ้าแฝก หญ้าแฝกกบัการอนุรกัษ์ดนิและน�้า การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร และการใช้ประโยชน์จาก

หญ้าแฝก เอกสารดงักล่าวนี้ได้เรยีบเรยีงโดยผู้เชี่ยวชาญหญ้าแฝกแต่ละด้าน โดยจดัพมิพ์ครั้งแรกเมื่อ 

พ.ศ. 2541 และได้จดัพมิพ์ใหม่เพิ่มเตมิไปแล้วจ�านวน 6 ครั้ง รวมทั้งสิ้นกว่า 10,000 เล่ม

เอกสารชุดนี้ได้รับความสนใจจากผู้ปฏิบัติงานโดยมีผู ้ขอรับไปใช้ประโยชน์จนปัจจุบัน 

ก็ยังเป็นที่ต้องการของผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝก และยิ่งขยายผลการปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานต่าง ๆ  

อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด�าร ิ (ส�านกังาน กปร.) จงึเหน็ว่าสาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝกนี้ยงัเป็นที่ต้องการของผู้ปฏบิตังิานอยู่  

จึงเห็นควรได้จัดพิมพ์เพิ่มเติม ซึ่งผู้เรียบเรียงแต่ละท่านได้กรุณาตรวจแก้ข้อความและเนื้อหาบางตอน 

ให้ทนักบัเหตุการณ์ปัจจุบนั ส�านกังาน กปร. จงึขอขอบคุณผู้เรยีบเรยีงทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ด้วย

อนึ่ง เอกสารชุดดังกล่าวนี้ผู้ใช้เห็นว่าควรจะได้มีครบทุกบทส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน ส�านกังาน 

กปร.จึงรวบรวมพิมพ์เป็นเล่มเดียวกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝกเล่มนี้ จะเป็น

คู่มือการปฏิบัติงานให้ทุกท่านได้ปลูกหญ้าแฝกได้ถูกต้องเป็นผลให้เกิดการอนุรักษ์ดินและน�้าอย่างมี

ประสทิธภิาพดงัพระราชด�ารติ่อไป

       

       ส�านกังาน กปร.
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก
หญ้าแฝกเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยูต่ามธรรมชาตขิึ้นกระจายอยู่

ทั่วไป ในประเทศไทยจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยูต่ามธรรมชาตใินพื้นที่จากที่ลุม่

จนถงึที่ดอนสามารถขึ้นได้ในดนิเกอืบทกุชนดิ หญ้าแฝกมชีื่อวทิยาศาสตร์

ว่า Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty  เป็นพชืวงศ์หญ้าขึ้นเป็น

กอหนาแน่น เจรญิเตบิโตโดยการแตกกออย่างรวดเรว็ ความสูงจากยอด 

0.5 ถงึ 1.5 เมตร ลกัษณะใบแคบยาว 75 เซนตเิมตร ความสูงจากยอด  

75 เซนติเมตร ความกว้าง 8 มิลลิเมตร หากน�ามาปลูกติดต่อกันเป็น 

แนวยาวขวางแนวลาดเทของพื้นที่จะแตกกอติดต่อกันได้เหมือนแนวรั้ว 

ที่มีชีวิต สามารถกรองเศษพืชและตะกอนดินซึ่งถูกน�้าชะล้างพัดพามาตก

ทบัถมตดิอยู่กบักอหญ้าเกดิเป็นคนัดนิธรรมชาตไิด้

หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก เจริญเติบโตในแนวดิ่ง

มากกว่าออกทางด้านข้าง และมจี�านวนรากมากจงึเป็นพชืที่ทนแล้งได้ด ีราก

จะประสานติดต่อกันแน่นหนาเสมือนก�าแพงใต้ดินสามารถกักเก็บน�้าและ

ความชื้นได้ โดยทั่วไประบบรากแผ่ขยายกว้างเพยีงประมาณ 50 เซนตเิมตร 

โดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็นอปุสรรคต่อพชืที่ปลกูข้างเคยีง จดัเป็นมาตรการ

อนรุกัษ์ดนิและน�้าวธิหีนึ่งที่สามารถช่วยให้ดนิมคีวามชื้นและรกัษาหน้าดนิ

เพื่อใช้ส�าหรบัปลกูพชืเศรษฐกจิได้ การใช้หญ้าแฝกในการอนรุกัษ์ดนิและน�้า

ดงักล่าวเป็นวธิกีารที่ง่ายในการปฏบิตั ิเกษตรกรสามารถด�าเนนิการได้เอง 
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คุณรู้จักหญ้าแฝกหรือไม่
ส�าหรับผู้ที่พ�านกัพักพิงมีนิวาสสถาน และท�างานใน

เมอืงมกัจะไม่รู้จกัหญ้าแฝก แต่ส�าหรบัเกษตรกรที่ท�าการเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นชาวนา ชาวไร่ หรอืชาวสวนจะรู้จกัหญ้าแฝกเป็นอย่าง

ดี และคงจะมีเกษตรกรจ�านวนไม่น้อยที่เคยน�าหญ้าแฝกมาใช้

ประโยชน์ในการมุงหลงัคาบ้านหรอืที่พกั ดงันั้น เราควรท�าความ

รู้จกัหญ้าแฝกกนัเพิ่มเตมิอกีสกันดิ

ล�ำต้น (Culm) หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอมี

ลกัษณะเป็นพุม่ ใบบางตั้งตรงขึ้นสงูมกีารขึ้นอยูเ่ป็นกลุม่ใหญ่หรอื

กระจายกนัอยูไ่ม่ไกลมากนกั กอแฝกมขีนาดค่อนข้างใหญ่โคนกอ

เบยีดกนัแน่นเป็นลกัษณะเฉพาะอนัหนึ่งที่แตกต่างจากหญ้าอื่น ๆ  

ค่อนข้างชัดเจน ส่วนโคนของล�าต้นจะแบนเกิดจากส่วนของ 

และมีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ซึ่งจะเป็นการน�าไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นที่เกษตรน�้าฝน

ให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถน�าวิธีการนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พื้นที่สองข้างทางของคลองชลประทาน อ่างเก็บน�้า บ่อน�้า ป่าไม้ ป้องกัน 

ขอบตลิ่ง คอสะพาน ไหล่ถนน เป็นต้น
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โคนใบที่จดัเรยีงพบัซ้อนกนั ล�าต้น

แท้จะมขีนาดเลก็ซ่อนอยูใ่นกาบใบ

บรเิวณคอดนิ

การเจริญเติบโตและ

การแตกกอของหญ้าแฝกจะมีการ

แตกหน่อใหม่ทดแทนต้นเก่าอยู่

เสมอโดยจะแตกหน่อออกทาง

ด้านข้างรอบคอดนิท�าให้กอมขีนาด

ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ โดยปกติแล้ว 

หญ้าแฝกมลี�าต้นสั้น ข้อและปล้อง

เหน็ไม่ชดัเจน การแตกตะเกยีงและ 

การยกล�าต้นขึ้นเตี้ย ๆ เหนอืพื้นดนิ ไม่พบมากในสภาพธรรมชาตทิี่อุดมสมบูรณ์แต่เป็นลกัษณะที่พบ

ได้ทั่วไปในหญ้าแฝกที่ได้จดัปลูกในถุงในแปลงต้นแก่มากหรอืปลูกในพื้นที่วกิฤติ

ใบ (Leaf) ใบของหญ้าแฝกจะแตกออกจาก

โคนกอ มลีกัษณะแคบยาว ขอบใบขนาน ปลายสอบแหลม 

แผ่นใบกร้านคายโดยเฉพาะใบแก่ขอบใบและเส้นกลาง

ใบมหีนามละเอยีด (spinulose) หนามบนใบที่ส่วนโคน

และกลางแผ่นจะมีน้อยแต่จะมีมากที่บริเวณปลายใบมี

ลกัษณะตั้งทแยงปลายหนามชี้ขึ้นไปทางปลายใบ กระจงั

หรือเยื่อกันน�้าฝนที่โคนใบ (ligule) จะลดรูปมีลักษณะ

เป็นเพียงขอบโค้งของขนสั้นละเอียด บางครั้งสังเกตได้

ไม่ชดัเจน

รำก (Roots) รากเป็นส่วนส�าคัญและเป็น

ลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกที่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์เป็น

หลกั หญ้าส่วนใหญ่จะมรีากที่เป็นระบบรากฝอยแตกจาก

ส่วนล�าต้นใต้ดินกระจายออกแผ่กว้างเพื่อยึดพื้นดินตาม

แนวนอน มากกว่าที่จะเจริญในแนวดิ่ง และไม่ลึกมาก

แต่ระบบรากของหญ้าแฝกจะแตกต่างจากรากหญ้าส่วน

ใหญ่คือมีระบบรากที่มีรากฝอยจ�านวนมากสานกันแน่น

เจรญิหยั่งลกึลงดนิในแนวดิ่ง เมื่ออายุประมาณ 1 ปี จะ

มรีากลกึประมาณ 80 - 100 เซนตเิมตร 
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ช่อดอก (Inffllorescence) หญ้าแฝก 

มชี่อดอกตั้ง ลกัษณะเป็นรวง ก้านช่อดอกยาว

กลม ก้านช่อดอกและรวงยาวประมาณ 100 - 

150 เซนตเิมตร แต่ในต้นที่สมบูรณ์จะสูงยาว

จากพื้นดนิได้เกนิกว่า 200 เซนตเิมตร เฉพาะ

ส่วนช่อดอกหรือรวงยาวประมาณ 20 - 40 

เซนติเมตร ความกว้างของช่อเมื่อแผ่เต็มที่  

10 - 15 เซนตเิมตร ช่อดอกของหญ้าแฝกหอม

ส่วนใหญ่มสีนี�้าตาลแดง ซึ่งเป็นลกัษณะประจ�า

แต่ละชนดิพนัธุ์

ดอกหญ้ำ (Spikelets) ดอกหญ้าแฝก 

จะเรียงตัวอยู ่ด้วยกันเป็นคู ่ ๆ มีลักษณะ

คล้ายคลึงและขนาดใกล้เคียงกัน แต่ละคู ่

ประกอบด้วยดอกชนิดที่ไม่มีก้าน และดอก

ชนดิมก้ีาน ยกเว้นที่ส่วนปลายของก้านช่อย่อย 

มักจะจัดเรียงเป็น 3 ดอกอยู่ด้วยกัน ดอก

ไม่มีก้านจะอยู่ด้านกลางส่วนดอกที่มีก้านจะชู

อยู่ด้านบน

ดอกหญ้าแฝกมีลักษณะคล้ายกระสวย

ทรงขอบขนาน รปูไข่ปลายสอบ ขนาดของดอกกว้าง 

1.5 - 2.5 มลิลเิมตร ยาว 2.5 - 3.5 มลิลเิมตร ผวิ

บนด้านหลงัขรขุระมหีนามแหลมขนาดเลก็โดยเฉพาะ

ที่บริเวณขอบเห็นได้ชัดเจนเมื่อส่องดูด้วยแว่นขยาย

ด้านล่างผวิเรยีบ
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เมล็ดและต้นกล้ำ (Seed and Seedling)  

ดอกหญ้าแฝกเมื่อได้รบัการผสมเกสรแล้ว ดอกที่ไม่มก้ีานดอก

ซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศก็จะติดเมล็ด เมล็ดมีสีน�้าตาลอ่อน 

เป็นรูปกระสวยผวิเรยีบหวัท้ายมน มเีนื้อในลกัษณะคล้ายแป้ง

เหนยีว สูญเสยีสภาพความงอกได้ง่าย เมื่อถูกลมแรงแดดจดั 

หรือสภาพอากาศวิกฤติเนื้อแป้งเปลี่ยนเป็นแข็งรัดตัวท�าให้ไม่

สามารถขยายตัวได้ เนื่องจากเมล็ดหญ้าแฝกมีความสามารถ

ในการงอกอยู่ในช่วงระยะเวลาจ�ากดัเพยีงช่วงสั้น ๆ และบาง

สายพนัธุซ์ึ่งน�าเข้าจากต่างประเทศไม่มเีมลด็ จงึท�าให้หญ้าแฝก

ไม่สามารถจะแพร่กระจายกลายเป็นวชัพชืร้ายแรงได้

หญ้าแฝกแตกต่างจากหญ้าคาอย่างไร
หญ้าแฝกมลีกัษณะขึ้นเป็นกอ ๆ  ทรงพุม่ ใบปรกดนิ 

แผ่นใบเป็นร่อง ปลายใบเรียวยาว โคนใบคม กาบใบหุ้มห่อ

กันเป็นโคนต้นมีลักษณะแบน ขยายพันธุ ์โดยการแตกกอ

คล้ายตะไคร้ หญ้าแฝกจะย่างปล้องชูช่อดอกสีน�้าตาลแดง หลังจากผสมแล้วเมล็ดจะติดอยู่กับรวง

จนแก่ร่วงหล่นไปไม่ไกลต้นแม่ และยงัมคีวามสามารถขยายพนัธ์ุได้ไม่ด ี ส่วนหญ้าคาจะขึ้นตดิต่อกนั

เป็นผืนเนื่องจากมีไหลหรือล�าต้นใต้ดินสานกันแน่นเจริญเติบโตขึ้นเป็นหน่อและต้น มีลักษณะกลม 

หุ้มห่อด้วยกาบใบ ก้านใบกลมเลก็ ใบแบน หญ้าคาจะย่างปล้องชูช่อดอกสขีาวนวลเป็นปุยปลวิไปตาม

ลมได้ง่ายและปลวิไปได้ไกล เมลด็งอกขึ้นมาเป็นต้นหญ้าคาซึ่งเป็นวชัพชืที่ร้ายแรงก�าจดัได้ยากแม้มกีาร

ไถกลบหลายครั้งกต็าม
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หญ้าแฝกจะกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงได้หรือไม่
หญ้าแฝกจะเป็นที่วิตกว่า อาจกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงเหมือนหญ้าคา หญ้าขจรจบ  

หรอืไมยราบยกัษ์ เมื่อน�าไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ปกตหิญ้าแฝกมกีารสบืพนัธุ์โดยการแตกหน่อจากข้อ

ของล�าต้นที่อยู่ชิดผิวดินและใต้ดิน หรือแตกแขนงจากข้อของล�าต้นที่มีช่อดอก ดอกส่วนใหญ่ไม่มี

การผสมเกสรเมล็ดจึงลีบ หญ้าแฝกเป็นพืชที่เมล็ดมีระยะพักตัวและมีอายุขัยสั้น มีโอกาสงอกน้อย

จงึสบืพนัธุ์ด้วยเมลด็ได้ยาก สามารถควบคุมและก�าจดัได้ง่ายโดยการขุดกอออกหรอืไถพรวน จงึไม่

ปรากฏว่ามหีญ้าแฝกขึ้นเป็นวชัพชืในพื้นที่เพาะปลูกแต่อย่างใด

หญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างไร
หญ้าแฝกสามารถใช้ประโยชน์ในการฟื้นคนืสิ่งแวดล้อมที่

วกิฤต ิส่วนต่าง ๆ ของหญ้าแฝกมปีระโยชน์ ดงันี้

ต้น/ใบ
l ดูดซบัก๊าซ CO

2
 ในอากาศได้ดี

l กรองเศษพชืและตะกอนดนิที่ถูกชะล้างมากกัเกบ็ไว้

l ท�าวสัดุมุงหลงัคา

l แท่งเพาะช�าหรอืวสัดุปลูก

l ท�าเชอืก เสื่อ หมวก ตะกร้า ฯ

l ใช้เป็นอาหารสตัว์พวกแกะ โค กระบอื ฯ

l ใช้เป็นวสัดุคลุมดนิ ใช้รองคอกสตัว์

l ท�าวสัดุเพาะเหด็ ท�าปุ๋ยหมกั

l อื่น ๆ
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ราก
l ดูดซบัน�้าและรกัษาความชุ่มชื้นในดนิ

l ดูดซบัแร่ธาตุอาหาร แล้วสลายกลายเป็นอนิทรยีวตัถ ุ

  ในดนิ ท�าให้ดนิร่วนซุย

l ดูดซบัสารพษิจากสารเคมกี�าจดัศตัรูพชื

l ช่วยท�าให้คุณสมบตัทิางกายภาพของดนิดขีึ้น

l ท�าฉาก ม่านบงัตา พดั กระเป๋าถอื

l สมุนไพรและเครื่องประทนิผวิ

l กลั่นท�าน�้าหอม ส่วนผสมของสบู่

l ป้องกนัแมลงและหนู

l อื่น ๆ

จะขอรับความรู้ และกล้าพันธุ์หญ้าแฝกได้ที่ไหน
จากประโยชน์ของหญ้าแฝกดังกล่าวข้างต้น เกษตรกร ประชาชนหรือภาครัฐและภาค

เอกชน มีความประสงค์จะขอรับพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อปลูกในพื้นที่อนุรักษ์ดินและน�้าและปรับปรุง 

สภาพแวดล้อม สามารถตดิต่อรบัพนัธุ์หญ้าแฝกได้ที่

l ส�านกังานพฒันาที่ดนิเขตทั้ง 12 เขต หรอืสถานพีฒันาที่ดนิจงัหวดัต่าง ๆ ทุกจงัหวดั

ทั่วประเทศ

l ศนูย์ศกึษาการพฒันาอนัเนื่องมาจากพระราชด�ารทิั้ง 6 ศนูย์ ที่มอียูท่กุภมูภิาคทั่วประเทศ
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เรียบเรียงโดย ดร.วีระชัย ณ นคร/นายวิฑูร ชินพันธุ์

พันธุ์หญ้าแฝก
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ได้มีการศึกษาหญ้าในสกุล Chrysopogon (Vetiver grass) 

ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทางอนุกรมวิธาน ผลการศึกษาปรากฏว่า  

หญ้าแฝกที่พบในประเทศไทยจ�าแนกออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่  

หญ้าแฝกหอม (Chrysopogon zizanioides) และหญ้าแฝกดอน  

(Chrysopogon nemoralis) ในธรรมชาตพิบว่าหญ้าแฝกทั้งสองชนดิมกีาร 

กระจายพนัธุ์อยู่ทั่วไป สามารถขึ้นได้ดใีนสภาพพื้นที่ทั้งที่ลุ่มและที่ดอนในดนิ

สภาพต่าง ๆ จากความสูงใกล้ระดบัน�้าทะเล จนถงึระดบัประมาณ 800 เมตร

การเรียกชื่อพืชหญ้าแฝก
เป็นเรื่องธรรมดาสามญัที่ของทกุสิ่งทกุอย่างต้องมชีื่อเรยีก ท�านอง

เดยีวกนั สิ่งที่มชีวีติทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นพชื สตัว์ หรอืมนุษย์ ต่างกม็ชีื่อประจ�า

ส�าหรบัไว้เรยีกขาน โดยทั่วไป เราแบ่งชื่อของสิ่งมชีวีติออกเป็น 3 ประเภท คอื

ชื่อสามญั (common name) ชื่อวทิยาศาสตร์ (scientififfiic name) และชื่อ

พื้นเมอืง (local หรอื vernacular name) 

ชื่อสำมัญ (common name) หมายถึงชื่อภาษาอังกฤษของพืช

ชนดิต่าง ๆ เช่น vetiver หมายถงึหญ้าแฝก banana หมายถงึกล้วย rice 

หมายถงึข้าว เป็นต้น

ชื่อวิทยำศำสตร์ (scientiffiific 

name) คือชื่อภาษาละตินที่ก�าหนดให้

ส�าหรับการจัดจ�าแนกพืชทุกล�าดับชั้น เช่น 

ชื่อสกุล (genus) หมายถงึชื่อวทิยาศาสตร์

ที่ก�าหนดให้กับหมวดหมู่ในล�าดับชั้นสกุล

เป็นภาษาละตินและเป็นค�าค�าเดียว หรือ

ชื่อชนดิ (species) คอื ชื่อวทิยาศาสตร์ที่

ก�าหนดให้กบัพชืแต่ละตวั ประกอบด้วยค�า 

2 ค�า ที่เรยีกว่า “ระบบทวนิาม” (Binomial 

nomenclature) ค�าแรกคอืชื่อสกุล เขยีน

ขึ้นต้นด้วยอกัษรตวัใหญ่ ค�าที่สองคอืชื่อชนดิ (speciffiific epithet) มกัเป็น 

ค�าคุณศัพท์แสดงลักษณะหรือขยายค�าแรก เขียนด้วยอักษรตัวเล็กทั้งหมด  

ชื่อวิทยาศาสตร์ที่สมบูรณ์ต้องมีส่วนที่สามอยู ่ด้วยคือชื่อบุคคลผู ้ตั้งชื่อ 

พชืชนดินั้น 

ในการเขียนชื่อวิทยาศาสตร์ของพืชตามกฎของการก�าหนดชื่อ

วิทยาศาสตร์เสนอแนะว่าให้ขีดเส้นใต้หรือพิมพ์ตัวเอน หรือตัวหนาเฉพาะ
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ตรงชื่อสกุล และชื่อชนดิ ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏครั้งแรก ต้องเขียนด้วยตัวเต็ม เช่น หญ้าแฝกลุ่ม  

มชีื่อวทิยาศาสตร์ว่า Chrysopogon zizanioides ในการเขยีนครั้งต่อ ๆ  ไป อาจย่อชื่อสกลุ เป็น C. กไ็ด้ 

ส่วนชื่อผู้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์ อาจไม่ใส่กไ็ด้ ถ้าไม่ใช่บทความทางอนกุรมวธิานหรอืเป็นบทความวชิาการ 

หากต้องการเขียนชื่อพฤกษศาสตร์ของพืช 2 ชนดิ หรือมากกว่าที่อยู่ในสกุลเดียวกัน ควรย่อชื่อสกุล

ของชนดิที่ 2 และชนดิต่อ ๆ ไปได้ เช่น หญ้าแฝกลุ่ม (Chrysopogon zizanioides), หญ้าแฝกดอน  

(C. nemoralis), หญ้าแฝกแอฟรกิา (C. nigritana) ในการกล่าวถงึพชืในสกุลเดยีวกนัหลาย ๆ ชนดิ 

อาจจะใช้ชื่อสกลุ ตามด้วยค�าว่า spp. ซึ่งเป็นตวัย่อที่เป็นพหพูจน์ของค�าว่า species เช่น Chrysopogon 

spp. ซึ่งหมายถงึพชืในสกุลหญ้าแฝกหลายชนดิ ค�าว่า “species” นี้ แม้จะมรีูปเป็นพหูพจน์ แต่ใช้ได้

ทั้งส�าหรบัพชืชนดิเดยีวหรอืหลายชนดิ ในบางครั้ง เราไม่ทราบชนดิของพชื เพยีงแต่ทราบว่า เป็นพชืที่

จดัอยู่ในสกุลใด กใ็ส่ค�าว่า sp. ต่อท้ายชื่อสกุล เช่น Chrysopogon sp. หมายถงึ พชืในสกุลหญ้าแฝก

ชนดิหนึ่งที่ยงัไม่ทราบชนดิ

ชื่อพื้นเมือง (local หรือ vernacular name) หมายถึงชื่อที่ใช้เรียก พืชเฉพาะใน 

ถิ่นใดถิ่นหนึ่ง หรือประเทศใดประเทศหนึ่ง พืชในถิ่นต่าง ๆ ทั่วโลก จึงมีชื่อพื้นเมืองหลายชื่อใน 

ท้องถิ่นต่าง ๆ  กนั เช่น หญ้าแฝกลุ่ม มชีื่อพื้นเมอืงในภาษาต่าง ๆ  อาท ิกานา Kurikarili, เบงกอล Khus 

Khus, ปัญจาบ Panni, จนีกลาง Xiang Gen Cao, อนิโดนเีซยี Agar Wangi, ตากาลอ็ก Moras, 

ทมฬิ Vetiver, มาเลเซยี Nara Wastu แม้กระทั่งในประเทศเดยีวกนั ชื่อพื้นเมอืงของพชืกอ็าจแตกต่างกนั 

ในแต่ละท้องถิ่นเช่น “หญ้าแฝกหอม” มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันในประเทศไทย เช่น หญ้าแฝกลุ่ม  

ในภาคกลางและนครราชสีมา; หญ้าแฝก หญ้าคมแฝก แฝกหอม ในภาคกลาง; แกงหอม แขมหอม  

ในภาคอสีาน; แฝกกอตะไคร้ แซงหม่อง ในจงัหวดัก�าแพงเพชร; แฝกส้ม แฝกถ�้า ในจงัหวดันครพนม; ฯลฯ
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ในบางกรณี ชื่อพื้นเมืองชื่อหนึ่งอาจใช้ส�าหรับพืชมากกว่าหนึ่งชนดิก็ได้ เช่น หญ้าแฝกอาจ

หมายถงึ หญ้าแฝกลุ่ม (C. zizanioides) หรอืหญ้าแฝกดอน (C. nemoralis) กไ็ด้

พันธุ์ปลูก (cultivated variety หรือ cultivar) เป็นชื่อพันธุ์ของพืชปลูก ซึ่งมักจะ

เขียนต่อท้ายชื่อสามัญ หรือชื่อพื้นเมือง เช่น กล้วยหอม มะม่วงอกร่อง ล�าไยอีดอ ฯลฯ โดยทั่วไป  

ค�าว่า “พนัธุ์”(variety) ที่ใช้เรยีกกนัทั่วไป เป็นพนัธุ์พชืปลูก ไม่ใช่พนัธุ์ทางพฤกษศาสตร์ จงึเขยีนด้วย

ตวัธรรมดาไม่ต้องใช้ตวัเอน ในกรณขีองหญ้าแฝก มพีนัธุ์ปลูกจ�านวนหนึ่ง เช่น พระราชทาน อนิเดยี  

ศรีลังกา Sunshine, Monto และ Fiji ฯลฯ รวมทั้งพันธุ์ที่เกิดจากผลของการปรับปรุงพันธุ์ เช่น  

พนัธุ ์Dharani, Gulabi และ Kesari ที่ สถาบนั Central Institute of Medicinal and Aromatic Plants  

เมอืงลคัเนา ประเทศอนิเดยี พฒันาขึ้นมา

กลุ่มพนัธุ์ (cultivar group หรอื cv.gr.) ในพชืปลูกบางกลุ่ม มหีลายพนัธุ์ที่มลีกัษณะ

คล้ายคลึงกัน จึงจัดให้อยู่ใน “กลุ่มพันธุ์” เดียวกัน ในกรณขีองหญ้าแฝกยังไม่มีผู้ใดศึกษาละเอียด 

ถึงความสัมพันธ์ของแต่ละชนดิพอที่จะจัดให้อยู่ในกลุ่มพันธุ์ที่แยกออกจากกันได้ ค�าว่า “กลุ่มพันธุ์”  

นี้ บางคนน�าไปใช้แทนค�าว่า “แหล่งพันธุ์” แต่ไม่เหมาะสม เพราะ “กลุ่มพันธุ์” หมายถึงกลุ่มของพืช 

ที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกนั ซึ่งแตกต่างไปจาก “แหล่งพนัธุ์” ที่หมายถงึแหล่งหรอืสถานที่ของพชืที่ขึ้นอยู่

ร่วมกนั

สำยพันธุ ์ (strain) เป็นความแตกต่างในลักษณะประจ�าพันธุ ์ที่มีอยู ่ในพันธุ ์พืชปลูก  

เช่น มะม่วงน�้าดอกไม้ “ทะวาย” ซึ่งแตกต่างจากมะม่วงน�้าดอกไม้ธรรมดา ตรงที่ออกผลตลอดปี ค�าว่า 

“สายพนัธุ์” นี้ ปัจจุบนัถูกน�ามาใช้อย่างแพร่หลาย และไม่ถูกต้องในแทบทุกวงการ เพราะส่วนใหญ่แล้ว 

n พันธุ์หญ้าแฝก
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น�ามาใช้เรยีกแทนค�าว่า “พนัธุ์” หรอื “ชนดิ” หรอืแม้กระทั่ง “สกุล” ในกรณขีองหญ้าแฝก ยงัไม่มผีู้ใด

ศกึษาละเอยีดถงึ “สายพนัธุ์” ดงันั้น จงึไม่ควรน�าค�านี้มาใช้กบัหญ้าแฝก อย่างไรกด็ ีมบีางคนน�าค�านี้ไป

ใช้แทนค�าว่า “แหล่งพนัธุ์” ของหญ้าแฝก ซึ่งกไ็ม่ถูกต้อง เพราะ“สายพนัธุ์” เป็นความผนัแปรของลกัษณะ

ภายนอก หรอืทางสรรีวทิยาของแต่ละสายพนัธุ์ ที่เหน็ได้ชดัเจน เช่น รูปร่างแปลกออกไป หรอืออกผล

นอกฤดู ในขณะที่ “แหล่งพนัธุ์” นั้น อาจไม่แตกต่างกนัในลกัษณะภายนอก หรอืทางสรรีวทิยาเลยกไ็ด้ 

เพยีงแต่เจรญิเตบิโตคนละสถานที่ หรอืแหล่ง แต่กอ็าจมลีกัษณะแตกต่างกนักไ็ด้

แหล่งพนัธุ์ (ecotype) เป็นชื่อของพชืที่ตั้งตามแหล่งหรอืสถานที่ที่เกบ็รวบรวมตวัอย่างของ

พชืนั้น ๆ โดยที่อาจมลีกัษณะภายนอกที่ต่างไปจากตวัอย่างอื่น หรอืเหมอืนกนักไ็ด้ ดงัเช่นในกรณขีอง 

หญ้าแฝก ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้เก็บรวบรวมได้ถึง 28 แหล่งพันธุ์ เช่น แหล่งพันธุ์ นครสวรรค์  

ก�าแพงเพชร นครพนม สุราษฎร์ธาน ีราชบุร ีอุทยัธาน ีอุดรธาน ีเชยีงราย สงขลา ฯลฯ โดยปกตใิช้ชื่อ

จงัหวดัเป็นชื่อแหล่งพนัธุ์ แต่บางครั้งกใ็ช้ชื่ออ�าเภอ หรอืชื่ออื่น ๆ เช่น ห้วยขาแข้ง แม่ลาน้อยฯลฯ ใน

กรณทีี่มกีารเกบ็รวบรวมแหล่งพนัธุ์จากจงัหวดัเดยีวกนัหลาย ๆ ตวัอย่าง กใ็ช้เลขที่เรยีงล�าดบัไป ตั้งแต่ 

1, 2, ... เช่น ก�าแพงเพชร 1 ก�าแพงเพชร 2 สงขลา 1 สงขลา 2 สงขลา 3 หากพสิูจน์ได้ว่าแหล่งพนัธุ์ใด

มลีกัษณะเฉพาะตวัที่แตกต่างไปจากแหล่งพนัธุ์ หรอืพนัธุ์ปลูกอื่น ๆ กเ็ลื่อนล�าดบัขึ้นไปเป็นพนัธุ์ปลูกได้

ส�าหรับหญ้าแฝกในประเทศไทยที่พบขึ้นอยู ่ตามธรรมชาติ มีอยู ่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ  

หญ้าแฝกหอม และหญ้าแฝกดอน ส�าหรบัหญ้าแฝกที่เกบ็รวบรวมจากท้องที่ต่าง ๆ โดยยงัไม่ได้มกีาร

ศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกต่างในลักษณะประจ�าพันธุ์ ให้เรียกว่า “แหล่งพันธุ์” ส�าหรับตัวอย่าง 

ที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปลูกที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว และมีชื่อพันธุ ์
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ที่เรยีกกนัอยูแ่ล้วในต่างประเทศ ให้เรยีกชื่อพนัธุน์ั้น ๆ  เช่น พนัธุม์อนโต (Monto) ที่น�าเข้ามาจากประเทศ

ออสเตรเลีย พันธุ์ไทปิง (Taiping) ที่น�าเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย ส�าหรับตัวอย่างที่น�าเข้ามาจาก 

ต่างประเทศ แต่ไม่ทราบชื่อพันธุ์ อนุโลมให้เรียกชื่อประเทศนั้น ๆ แทนชื่อพันธุ์ได้ เช่น พันธุ์อินเดีย  

พนัธุ์ศรลีงักา พนัธุ์อนิโดนเีซยี หรอืจะตั้งชื่อให้ใหม่กไ็ด้ เช่น พนัธุ์พระราชทาน (SAS)

ข้อแตกต่างของหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน
หญ้ำแฝกหอม (Chrysopogon zizanioides) หรอืหญ้าแฝกลุ่มเป็นพชืที่มคีวามสามารถ

ในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี และเป็นไปได้ค่อนข้างรวดเร็ว หญ้าแฝกหอมที่น�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศส่วนใหญ่ ได้แก่ พนัธุ์ที่น�ามาจากอนิเดยี ศรลีงักา และอนิโดนเีซยี เป็นหญ้าที่ได้รบัคดัเลอืก

พนัธุ์ และจดัปลูกภายใต้การดูแลที่มปีัจจยัต่างจากสภาพในธรรมชาต ิอาท ิมกีารตดัแต่งอย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อเร่งราก เร่งการแตกกอ และเพื่อไม่ให้เกดิช่อดอกท�าให้ไม่เกดิการผสมพนัธุ์ และไม่กลายพนัธุ์ โดย

ยงัคงลกัษณะเดมิไว้เสมอ

หญ้าแฝกหอมที่พบขึ้นอยูท่ั่วไปตามธรรมชาตนิั้น มกีารกระจายพนัธุ ์ขึ้นอยูใ่นสภาพแวดล้อม

ต่าง ๆ  มกีารปรบัตวัเองให้เหมาะสมที่จะขึ้นอยูใ่นพื้นที่นั้น ๆ  จะให้ช่อดอกหลายช่อ และเกดิการผสมข้าม

ต้นทุกปี การผสมข้ามต้นท�าให้พชืมคีวามแขง็แรงมากขึ้นในลกัษณะต่าง ๆ โดยเฉพาะในด้านพนัธุกรรม

ต้านทานต่อเชื้อโรค และปัจจยัวกิฤตขิองภูมอิากาศในท้องที่นั้น ๆ แต่ในขณะเดยีวกนั กท็�าให้เกดิการ 

กลายพนัธุ์ โดยเฉพาะพนัธุ์ปลูกเพื่อใช้รากสกดัน�้ามนัหอมระเหยจะท�าให้สารหอมระเหยในรากมปีรมิาณ

ลดลงหรอืมปีรมิาณไม่คงที่

หญ้าแฝกหอมมใีบยาว 45 - 100 เซนตเิมตร กว้าง 0.6 - 1.2 เซนตเิมตร มหีลงัใบโค้งปลาย

ใบแบนมสีเีขยีวเข้ม เนื้อใบค่อนข้างเนยีน มไีขเคลอืบมากท�าให้ดูมนั ท้องใบออกสขีาวซดีกว่าด้านหลงัใบ 

และเมื่อน�าใบส่องดูกับแดดจะเห็น 

รอยกั้นขวางในเนื้อใบค่อนข้างชัดเจน 

โดยเฉพาะพื้นใบบริเวณส่วนโคนและ

กลางใบ เส้นกลางใบฝังอยู่ในตัวแผ่น

ใบไม่โตหรอืเด่นชดัเจน

หญ้าแฝกหอมที่อายปุระมาณ 

1 ปี จะมรีากที่หยั่งลกึได้ประมาณกว่า 

1 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยูก่บัสภาพของดนิและ

ความสมบรูณ์ของพชืในสภาพธรรมชาต ิ

ในดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน�้าได้

ดหีญ้าแฝกจะให้รากยาวที่สุด

n พันธุ์หญ้าแฝก
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หญ้ำแฝกดอน (Chrysopogon 

nemoralis) หรือที่เรียกว่า แฝกหรือแฝก 

พื้นบ้าน นั้น มกีารกระจายพนัธุ์อยู่ในวงแคบ ๆ 

ตามธรรมชาติ เฉพาะในแถบเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต้ คอื ประเทศไทย ลาว เขมร เวยีดนาม 

และมาเลเซียเท่านั้น และไม่พบบันทึกหลักฐาน

ว่าน�าไปใช้ประโยชน์ในทางใด

หญ้าแฝกดอนมีพบได้ทั่วไปในที่ 

ค่อนข้างแล้ง หรอืที่ดนิระบายน�้าได้ดใีนทุกภาค

ของประเทศไทย โดยเฉพาะในป่าเต็งรัง แต่ 

มีน้อยในภาคใต้ สามารถขึ้นได้ดีทั้งในที่แดด

จัดและแดดปานกลาง ยอดกอส่วนปลายจะ

แผ่โค้งลงคล้ายกอตะไคร้ไม่ตั้งมากเหมือน 

หญ้าแฝกหอม ในบางพื้นที่พบว่าขึ้นอยู ่หนา

แน่นในลกัษณะเป็นพชืพื้นล่างคลุมดนิเป็นบรเิวณกว้าง เช่น ที่วงตไีก่ในเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง  

จงัหวดัอทุยัธาน ีหญ้าแฝกดอนที่ขึ้นอยูต่ามป่าเตง็รงัจะโดนไฟป่ารบกวนอยูเ่สมอ ใบของหญ้าแฝกที่แห้ง

เป็นเชื้อไฟที่ดี แต่เนื่องจากโคนกอมีลักษณะแน่นมาก จึงไม่ถูกท�าลายง่ายโดยไฟป่าและสามารถงอกใบ

ใหม่ขึ้นทดแทนได้อย่างรวดเรว็หลงัจากไฟไหม้เพยีงไม่นาน

หญ้าแฝกดอนมีใบยาว 35 - 80 เซนติเมตร กว้าง 0.4 - 0.8 เซนติเมตร ใบสีเขียวซีด 

หลงัใบพบัเป็นสนัสามเหลี่ยม เนื้อใบหยาบ สากคาย มไีขเคลอืบน้อยท�าให้ดูกร้านไม่เหลอืบมนั ท้องใบสี

เดยีวกบัด้านหลงัใบแต่มสีซีดีกว่า แผ่นใบเมื่อส่องกบัแดดไม่เหน็รอยกั้นในเนื้อใบ เส้นกลางใบสงัเกตได้

ชดัเจน มลีกัษณะแขง็เป็นแกนนนูทางด้านหลงั

ใบหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกหอมที่มอีายเุท่ากนั หญ้าแฝกดอนจะมรีากที่สั้นกว่า โดยทั่วไป

หญ้าแฝกที่มอีายุประมาณ 1 ปี จะมรีากลกึประมาณ 80 - 100 เซนตเิมตร ช่อดอกของหญ้าแฝกดอน

จะมไีด้หลายส ี ซึ่งเป็นลกัษณะปกตปิระจ�าถิ่น โดยเฉพาะแหล่งพนัธุ์อุทยัธานแีละนครพนม ที่พบทั่วไป

ได้แก่ช่อดอกสขีาวครมีถงึสมี่วงอมแดง
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หญ้าแฝกหอม
Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty

หญ้าแฝกดอน
Chrysopogon nemoralis (Balansa) Holttum

ตารางเปรยีบเทยีบความแตกต่างของหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน

ถิ่นก�าเนิด

l เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทย  

 ลาว เขมร และเวียดนาม

l กระจายพนัธุอ์ยูใ่นสภาพแวดล้อมตาม 

 ธรรมชาต ิไม่มกีารน�าไปปลกูขยายพนัธุ์

l เป ็นพุ ่มใบยาวปลายจะแผ ่ โค ้ งลง 

 คล้ายกอตะไคร้ ไม่ตั้งมากเหมือน 

 หญ้าแฝกหอม

l สูง 100 - 150 เซนติเมตร

l ปกติไม่มีการแตกตะเกียงและแขนง 

 ล�าต้น

ถิ่นก�าเนิด

l ตอนกลางของทวปีเอเชยี สนันษิฐาน 

  ว่าอยู่ในประเทศอินเดีย

l มีการน�าไปปลูกขยายพันธุ์ทั่วไป

l เป็นพุ่ม ใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง

l สูงประมาณ 150 - 200 เซนติเมตร

l มกีารแตกตะเกยีงและแตกแขนงล�าต้นได้

หญ้าแฝกหอม หญ้าแฝกดอน

n พันธุ์หญ้าแฝก



16

สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก

หญ้าแฝกหอม หญ้าแฝกดอน

ใบ

l ยาว 45 - 100 เซนติเมตร กว้าง  

 0.6 -1.2 เซนติเมตร

l ใบสเีขยีวเข้ม หลงัใบโค้ง ท้องใบออก 

 สีขาวมีรอยกั้นขวาง เนื้อใบส่องกับ 

 แดดเห็นชัดเจน

l เนือ้ใบค่อนข้างเนยีนมไีขเคลอืบมาก 

 ท�าให้ดูนุ่มมัน

ช่อดอกและดอก

l ช่อดอกสูง 150 - 250 เซนติเมตร

l ส่วนใหญ่มีสีอมม่วง

l ดอกย่อยส่วนใหญ่ไม่มีระยางค์แข็ง

เมล็ด

l ขนาดโตกว่าหญ้าแฝกดอนเลก็น้อย

ราก

l มคีวามหอมเยน็ มนี�า้มนัหอมระเหย 

 อยู่เฉลี่ย 1.4 - 1.6% ของน�้าหนัก  

 โดยทั่วไปรากจะหยั่งลึกได้ประมาณ 

 ตั้งแต่ 100 - 300 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์

l รากใช้ท�าน�า้มนัหอม สบู ่เครือ่งประดบั 

 เช่น กระเป๋า พดั ไม้แขวนเสือ้ สมนุไพร 

 และเป็นยากันแมลงในตู้เสื้อผ้า

ใบ

l ยาว 35 - 80 เซนติเมตร กว้าง  

 0.4 - 0.8 เซนติเมตร

l ใบสีเขียวซีด หลังใบพับเป็นสันแข็ง 

 สามเหลี่ยม ท้องใบสีเดียวกับด้าน 

 หลงัใบแต่ซดีกว่า แผ่นใบเมือ่ส่องกบั 

 แดดไม่เห็นรอยกั้นในเนื้อใบ

l เนื้อใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบ 

 น้อยท�าให้ดูกร้านไม่เหลือบมัน

ช่อดอกและดอก

l สูง 100 - 150 เซนติเมตร

l มีได้หลายสี ตั้งแต่สีขาวครีม สีม่วง

l ดอกย่อยมีระยางค์แข็ง

เมล็ด

l ขนาดเล็กกว่าหญ้าแฝกหอม

ราก

l ไม่มีความหอม

l รากสั้นกว่าโดยทั่วไป จะหยั่งลึก 

 ประมาณ 80 - 100 เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์

l ชาวพืน้บ้านใช้ใบมาท�าวสัดมุงุหลงัคา 

 แต่ไม่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

16
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การรวบรวมแหล่งพนัธุแ์ละศกึษาเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตในสภาพ
พื้นที่ต่าง ๆ

หญ้าแฝกที่น�ามาใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรกัษ์ดนิและน�้า และทรพัยากรธรรมชาต ิในประเทศ

ต่าง ๆ ทั่วโลกขณะนี้ส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็น หญ้ำแฝกหอม แต่เดิมเป็นพันธุ์จากประเทศอินเดียซึ่ง 

ได้รับการเผยแพร่โดยธนาคารโลก ส�าหรับประเทศไทยในช่วงต้นปี 2535 ก็ได้รับพันธุ์ดังกล่าวมาจาก

อินเดียเช่นเดียวกันแต่มีปริมาณน้อย ซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับที่กรมพัฒนาที่ดินเริ่มศึกษาค้นคว้าการใช้ 

หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน�้า จากการประสานงานกับกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช กรมวิชาการ

เกษตร และหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ นกัพฤกษศาสตร์พบว่า หญ้าแฝกที่ขึ้นในประเทศไทยมสีองชนดิ คอื 

1. ก�าแพงเพชร 2 
2. เชียงราย 
3. สงขลา 1 
4. สงขลา 2 
5. สงขลา 3 
6. สุราษฎร์ธานี 
7. ตรัง 1 
8. ตรัง 2 
9. ศรีลังกา 
10. เชียงใหม่ 
11. แม่ฮ่องสอน 

ตัวอย่างหญ้าแฝก 28 แหล่งพันธุ์ ในประเทศไทย 
(ตามทะเบียนของกรมพัฒนาที่ดิน)

1. อุดรธานี 1
2. อุดรธานี 2
3. นครพนม 1
4. นครพนม 2
5. ร้อยเอ็ด
6. ชัยภูมิ
7. เลย
8. สระบุรี 1
9. สระบุรี 2
10. ห้วยขาแข้ง
11. กาญจนบุรี
12. นครสวรรค์
13. ประจวบคีรีขันธ์
14. ราชบุรี
15. จันทบุรี
16. พิษณุโลก
17. ก�าแพงเพชร 1

หญ้าแฝกหอม หญ้าแฝกดอน

n พันธุ์หญ้าแฝก
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แฝกหอม Chrysopogon zizaniodes และ แฝกดอน Chrysopogon nemoralis ทั้งสองชนดิ  

พบขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย จงึได้มกีารรวบรวมพนัธุ์หญ้าแฝกจากแหล่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ และ

ส�ารวจคดัเลอืกพนัธุห์ญ้าแฝกตามสภาพทางนเิวศวทิยาที่พบในธรรมชาตซิึ่งมสีภาพทางกายภาพของพื้นที่

แตกต่างกนั เช่น ความสงูต�่าของพื้นที่ เนื้อดนิ สภาพการระบายน�้าเป็นต้น โดยตั้งสมมตฐิานว่า หญ้าแฝก

ในธรรมชาตทิี่มสีภาพทางกายภาพแตกต่างกนั น่าจะมคีวามแตกต่างในลกัษณะของแหล่งพนัธุ ์(ecotype) 

และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกแหล่งพันธุ์ที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน ์

ที่ดนิประเภทต่าง ๆ เช่น ดนิร่วน ดนิทราย และดนิเหนยีว เป็นต้น และอนุโลมใช้ชื่อจงัหวดัที่พบเป็น 

ชื่อแหล่งพนัธุ์ หากพบมากกว่าหนึ่งแหล่งในจงัหวดัเดยีวกนั จะเรยีงล�าดบัเป็นแหล่งพนัธุ์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3  

โดยเริ่มต้นจากแหล่งที่พบบนที่ดอน (หรอืแฝกดอน) เป็นแหล่งพนัธุ์ที่ 1 และที่ลุ่ม (หรอืแฝกลุ่ม) เป็น

แหล่งพนัธุ์ที่ 2 เช่น แหล่งพนัธุ์ก�าแพงเพชร 1 แหล่งพนัธุ์ก�าแพงเพชร 2 ยกเว้นจงัหวดัที่พบหญ้าแฝก

ในที่ลุ่มอย่างเดยีว แต่มาจากหลายแหล่งกจ็ะเรยีงล�าดบัเป็นแหล่งพนัธุ์ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3  เช่นเดยีวกนั เช่น  

แหล่งพนัธุ์สงขลา 1 แหล่งพนัธุ์สงขลา 2 แหล่งพนัธุ์สงขลา 3 เป็นต้น 

จากการคัดเลือกพบว่า แหล่งพันธุ์ที่น่าสนใจและน�ามาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อใช ้

ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน�้ามีทั้งหมด 28 แหล่งพันธุ์ เป็นหญ้าแฝกดอน 17 แหล่งพันธุ์  

หญ้าแฝกหอมหรอืแฝกลุ่ม 11 แหล่งพนัธุ์ (รวมพนัธุ์ศรลีงักา) และน�าไปทดลอง ณ สถานพีฒันาที่ดนิ 

และศูนย์ศกึษาการพฒันาฯ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ 12 แห่ง ได้แก่ สถานพีฒันาที่ดนิแม่ฮ่องสอน เชยีงใหม่ 

เพชรบูรณ์ ก�าแพงเพชร ขอนแก่น ร้อยเอด็ นครราชสมีา ระยอง; ศูนย์ศกึษาการพฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

(จ.ฉะเชิงเทรา) และพิกุลทองฯ (จ.นราธิวาส); สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี และสตูล ศึกษาเปรียบเทียบ 

การเจรญิเตบิโต คอื การแตกกอ เส้นผ่านศนูย์กลางกอ และความสงูเมื่ออาย ุ90 วนั หลงัจากปลกูในช่วง 

ฤดูฝน ซึ่งสามารถคัดเลือกแหล่งพันธุ์ที่มีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นดินทราย  

ดนิร่วนเหนยีวและดนิลูกรงัได้จ�านวน 10 แหล่งพนัธุ์ ดงัต่อไปนี้

ประเภทหญ้าแฝกหอมหรือหญ้าแฝกลุ่ม
l พนัธุ์ศรลีงักำ เจรญิเตบิโตดใีนสภาพพื้นที่เป็นดนิลูกรงั อากาศหนาวเยน็ มรี่มเงาแตกกอ 

10 ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 11 เซนตเิมตร 

สูง 101 เซนตเิมตร แตกกอค่อนข้างหลวม หน่อกลม 

ยดืปล้องเรว็ โคนกอเลก็ ใบแก่ค่อนข้างเลก็ ท้องใบสี

ขาวน้อยใกล้เคยีงไปทางด้านใบหญ้าแฝกดอน ดอกมี

สม่ีวง เริ่มออกดอกเมื่ออายปุระมาณ 1 เดอืนหลงัจาก

ปลูก ขยายพนัธุ์ง่ายในสภาพที่มคีวามชื้นสูง แสงน้อย 

จะไม่ต้านทานโรคโคนเน่า

l แหล่งพนัธุ์ก�ำแพงเพชร 2 เจรญิเตบิโต

ดีในสภาพพื้นที่เป็นดินทรายถึงดินลูกรัง แตกกอ  
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18 ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 8 เซนตเิมตร สูง 94 เซนตเิมตร แตกกอค่อนข้างหลวม หน่อกลม 

ค่อนข้างเลก็ ยดืปล้องเรว็ ทรงพุม่กาง ใบสเีขยีวเข้ม ท้องใบสขีาว ดอกสม่ีวงแดงออกดอกเมื่ออายปุระมาณ

ครึ่งเดือนหลังจากปลูกต้นโต ปล้องไม่ตรง ให้น�้าหนกัสดสูง ให้คุณค่าทางอาหารสัตว์ดีกว่าแหล่งพันธุ ์

อื่น ๆ ทั้งในด้านปรมิาณโปรตนี วตัถุแห้งที่ย่อยได้ อายุตดั 4 สปัดาห์ (มโีปรตนี 5.2% น�้าหนกัแห้ง)

l แหล่งพนัธุ์สรุำษฎร์ธำน ี เจรญิเตบิโตดใีนสภาพพื้นที่เป็นดนิร่วนเหนยีวและดนิลูกรงัแตก

กอ 22 ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 13 เซนตเิมตร สูง 108 เซนตเิมตร แตกกอหลวม หน่อกลม

อวบ ยดืปล้องเรว็ ทรงพุ่มกางมาก ใบสเีขยีวอ่อน ท้องใบขาว ดอกสมี่วงแดง ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 

1 เดอืนหลงัจากปลูก

l แหล่งพนัธุ์สงขลำ 3 เจรญิเตบิโตดใีนสภาพพื้นที่เป็นดนิร่วนเหนยีวทรายถงึลูกรงัแตกกอ 

24 ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 13 เซนตเิมตร สูง 112 เซนตเิมตร แตกกอหลวม หน่อกลมอวบ  

ยดืปล้องเรว็ ใบสเีขยีวอ่อน ท้องใบสขีาว ดอกสม่ีวงแดง ออกดอกเมื่ออายปุระมาณ 1 เดอืนครึ่งหลงัจากปลกู

ประเภทหญ้าแฝกดอน
l แหล่งพันธุ์เลย เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่เป็นดินร่วนเหนียว แตกกอ 26 ต้นต่อกอ 

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 13 เซนตเิมตร สูง 108 เซนตเิมตร การแตกกอแน่น ตั้งตรง ใบสเีขยีว กาบใบ

สชีมพู ดอกสมี่วง เริ่มออกดอกอายุประมาณ 1 เดอืนหลงัจากปลูก

l แหล่งพนัธุ์นครสวรรค์ เจรญิเตบิโตในสภาพพื้นที่เป็นดนิทรายถงึร่วนเหนยีว แตกกอ 35 

ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 12 เซนตเิมตร สูง 89 เซนตเิมตร การแตกกอแน่นแต่กางออกเป็นทรง

พุ่มเตี้ย ใบสเีขยีวเข้ม ดอกสมี่วง เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณครึ่งเดอืนหลงัจากปลูก

l แหล่งพันธุ์ก�ำแพงเพชร 1 เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนเหนียว 

แตกกอ 34 ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 12 เซนตเิมตร สูง 106 เซนตเิมตร แตกกอแน่น ตั้งตรง  

ใบสเีขยีวนวล กาบใบสฟี้านวล ดอกสมี่วง เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณครึ่งเดอืนหลงัจากปลูก

n พันธุ์หญ้าแฝก
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l แหล่งพันธุ์ร้อยเอ็ด เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่เป็นดินทราย แตกกอ 26 ต้นต่อกอ 

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 7 เซนตเิมตร สูง 70 เซนตเิมตร แตกกอแน่น ตั้งตรง ใบสเีขยีว ดอกสนี�้าตาล

ดอกสมี่วง เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณครึ่งเดอืนหลงัจากปลูก

l แหล่งพนัธุ์รำชบรุี เจรญิเตบิโตดใีนสภาพพื้นที่เป็นดนิทรายถงึดนิร่วนเหนยีว แตกกอ 32 

ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 12 เซนตเิมตร สูง 110 เซนตเิมตร แตกกอแน่น ตั้งตรง ใบสเีขยีวอ่อน 

กาบใบออกสนี�้าตาล ดอกสมี่วง เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ 1 เดอืนหลงัจากปลูก เป็นสายพนัธุ์ที่ให้

น�้าหนกัพชืสดดี

l แหล่งพนัธุ์ประจวบครีขีนัธ์ เจรญิเตบิโตดใีนสภาพพื้นที่เป็นดนิร่วนเหนยีว และลูกรงัแตก

กอ 26 ต้นต่อกอ เส้นผ่านศูนย์กลางกอ 14 เซนตเิมตร สูง 112 เซนตเิมตร แตกกอแน่น หน่อใหญ่

ตั้งตรง ใบหนาสเีขยีวเข้ม ร่องโคนใบขาว กาบใบออกสขีาวนวล ออกดอกช้า บางแห่งใน 2 ปีแรกยงัไม่

ออกดอก หรอืมเีปอร์เซน็ต์ออกดอกน้อย ดอกสมี่วง ช่อดอกเลก็

สรุปหญ้าแฝกทั้ง 10 แหล่งพนัธุ์ดงักล่าว เป็นหญ้าแฝกดอน 6 แหล่งพนัธุ์ หญ้าแฝกหอม

หรอืหญ้าแฝกลุ่ม 4 แหล่งพนัธุ์ หญ้าแฝกดอนแตกกอดกีว่าหญ้าแฝกลุ่ม เฉลี่ย 30 ต้น และ 18 ต้น 

ตามล�าดบั แต่เส้นผ่านศูนย์กลางกอไม่แตกต่างกนั เฉลี่ย 12 เซนตเิมตร ความสูงของกอหญ้าแฝกลุ่ม

สูงกว่ากอหญ้าแฝกดอน เฉลี่ย 104 เซนตเิมตร และ 99 เซนตเิมตร ตามล�าดบั

ความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ
พื้นที่ดนิทรำย

l หญ้าแฝกหอม 2 แหล่งพนัธุ์ คอื ก�าแพงเพชร 2 และสงขลา 3

l หญ้าแฝกดอน 4 แหล่งพนัธุ์ คอื นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร 1 ร้อยเอด็ และราชบุรี

พื้นที่ดนิร่วน-เหนยีว

l หญ้าแฝกหอม 2 แหล่งพนัธุ์ คอื สุราษฎร์ธาน ีและสงขลา 3

l หญ้าแฝกดอน 5 แหล่งพนัธุ ์คอื เลย นครสวรรค์ ก�าแพงเพชร 1 ราชบรุ ีและประจวบครีขีนัธ์

พื้นที่ดนิลกูรงั

l หญ้าแฝกหอม 4 แหล่งพนัธุ์ คอื ศรลีงักา ก�าแพงเพชร 2 สุราษฎร์ธาน ีและ สงขลา 3

l หญ้าแฝกดอน 2 แหล่งพนัธุ์ คอื เลย และประจวบครีขีนัธ์

20



21n หญ้าแฝกคืออะไร

ได้มกีารน�าแหล่งพนัธุ์ทั้ง 10 แหล่งพนัธุ์ ไปขยายผลในภาคต่าง ๆ ตามแผนงานพฒันาของ

กรมพฒันาที่ดนิในช่วงปี 2536 และ 2537 และได้มกีารประชุมหาข้อสรุปแหล่งพนัธุ์ที่เหมาะสมส�าหรบั

ภาคต่าง ๆ มดีงัต่อไปนี้

l ภาคเหนอื แหล่งพนัธุ์ที่เหมาะสมคอื ศรลีงักา นครสวรรค์ และก�าแพงเพชร 1

l ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื แหล่งพนัธุ์ที่เหมาะสมคอื ร้อยเอด็ และสงขลา 3

l ภาคกลาง และภาคตะวันออก แหล ่งพันธุ ์ที่ เหมาะสมคือ ประจวบคีรีขันธ ์  

ราชบุร ีก�าแพงเพชร 1 ก�าแพงเพชร 2 สุราษฎร์ธาน ีและสงขลา 3 ที่สามารถขึ้นได้ในสภาพดนิเคม็ คอื 

ราชบุร ีประจวบครีขีนัธ์

l ภาคใต้ แหล่งพนัธุ์ที่เหมาะสมคอื สงขลา 3 และสุราษฎร์ธานี

หญ้าแฝกแหล่งพันธุ์อื่น ๆ
การเกบ็รวบรวมพนัธุห์ญ้าแฝก นอกจากกรมพฒันาที่ดนิแล้ว ยงัมส่ีวนราชการและหน่วยงาน

อื่นเกบ็รวบรวมด้วย เช่น โครงการเกษตรที่สูง โดยส�านกังานพฒันาที่ดนิที่สูง และกรมประชาสงเคราะห์ 

ชาวกะเหรี่ยงปลูกและใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรมานานแล้ว ซึ่งเป็นพันธ์ุมีลักษณะล�าต้นโต กอสูง 

เช่นเดยีวกบัสายพนัธุ์แม่ฮ่องสอน ซึ่งเกบ็จากอ�าเภอขุนยวม ที่ระดบัความสูงจากระดบัน�้าทะเลประมาณ 

1,479 เมตร โครงการดอยตุงเกบ็พนัธุ์หญ้าแฝกจากหลายท้องที่ เช่น อ�าเภอพมิาย อยุธยา สุราษฎร์ธาน ี 

และขยายพันธุ์สุราษฎร์ธานีใช้ปลูกในพื้นที่โครงการซึ่งมีชื่อพ้องกับสายพันธุ์สุราษฎร์ธานี ของกรม

พฒันาที่ดนิซึ่งเกบ็มาจากอ�าเภอพระแสง สว่นพนัธุส์รุาษฎร์ธานขีองโครงการพฒันาดอยตงุนั้น น�ามาจาก

ศูนย์วจิยัยางสุราษฎร์ธาน ีซึ่งมกีารน�าเข้ามาจากอนิโดนเีซยี เพื่อศกึษาการใช้ประโยชน์ของรากหญ้าแฝก

ในด้านสมุนไพรและน�้ามนัหอมระเหย

การทดสอบแหล่งพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อใช้บนพื้นที่สูง ซึ่งมีอากาศหนาวเย็นท้องฟ้าปิดด้วย

เมฆหมอกในฤดูฝน และหมอกควนัในฤดูแล้ง ความเข้มของแสงน้อย จากการสงัเกตพบว่าแหล่งพนัธุ์ 

พื้นเมอืงจากอ�าเภอขนุยวม หรอืแหล่งพนัธุแ์ม่ฮ่องสอน มกีารเจรญิเตบิโตด ีและต้านทานโรคโคนเน่าและ

โรคขอบใบไหม้ในพื้นที่ปางตอง ส่วนพนัธุศ์รลีงักาไม่ต้านทานต่อโรคดงักล่าว ซึ่งเข้าใจว่าหญ้าแฝกอ่อนแอ

เนื่องจากได้รับแสงแดดน้อย โรคจึงเข้าท�าลายได้ง่ายซึ่งแตกต่างจากแหล่งพันธุ์ท้องถิ่น กรณดีังกล่าว  

จงึน่าจะใช้แหล่งพนัธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมที่สูง เช่น แหล่งพนัธุ์แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย 

หรอืปางมะผ้า ฯลฯ

21n พันธุ์หญ้าแฝก
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สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก

พันธุ์หญ้าแฝกที่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ
จากการสืบประวัติพันธุ์ได้มีการน�าหญ้าแฝกหอมมาจาก

ต่างประเทศเข้ามาหลายพนัธุ์ เช่น พนัธุ์อนิโดนเีซยี ซึ่งองค์การอาหาร

และเกษตรฯ น�าเข้ามาขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ภาควิชา 

พฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อ

ใช้ปลูกในพื้นที่โครงการจังหวัดชัยภูมิ เมื่อปี 2534 ก่อนหน้านี้ 

กรมพัฒนาที่ดินได้รับพันธุ์จากศรีลังกาปลูกรักษาพันธุ์ไว้ที่ส�านกังาน

พฒันาที่ดนิเขต 6 จงัหวดัเชยีงใหม่ ต่อมาโครงการปลกูป่าเขาค้อน�าพนัธุ์

อนิเดยีเข้ามาจากบงัคาลอร์ ในต้นปี 2535 และได้แพร่ไปยงัโครงการ

พฒันาดอยตุง และสถานพีฒันาที่ดนิเพชรบูรณ์ เมษายน 2535 มกีาร

ประชุมสัมมนาหญ้าแฝกที่กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีการน�า

พนัธุ์ไทปิง จาก ดร. พ.ีเค. ยูน (P.K. Yoon) เข้ามา หลายหน่วยงาน 

เช่น โครงการหลวงเกษตรที่สูงและในระยะใกล้กนันั้น ส�านกังาน กปร. 

กไ็ด้สั่งหญ้าแฝกหอมพนัธุอ์นิเดยี ส่งมาจากนวิเดล ีซึ่งกรมพฒันาที่ดนิ

ได้ขยายพนัธุ์ส่งไปยงัศูนย์ขยายพนัธุ์ 20 แห่งทั่วประเทศ โดยใช้รหสั 

DLD EXT.09 ซึ่งนยิมเรยีกกนัว่า พนัธุ์พระราชทาน
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และจากการเดินทางไปดูงานของอธิบดีกรม

พฒันาที่ดนิเรื่องการเกษตรธรรมชาต ิที่ฟาร์มโอฮโีต๊ะ ประเทศ 

ญี่ปุน่ ได้น�าพนัธุห์ญ้าแฝกญี่ปุน่มาด้วย ซึ่งได้น�าไปขยายพนัธุ์ 

และเก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี นอกจากนี้ 

ยงัมพีนัธุ์จากบราซลิ ซึ่ง ดร.วรีะชยั ณ นคร น�าเข้ามาจาก

เมอืง Belem และในช่วงปลายปี 2536 นายรชิาร์ด กรมิ

ชอร์ (Richard Grimshaw) แห่งธนาคารโลก ได้น�าพนัธุ์ 

หญ้าแฝกหอมหลายพันธุ์จากต่างประเทศมาให้โครงการ

หลวงเกษตรที่สูงโดยส�านักงานพัฒนาที่ดินที่สูง กรม

พฒันาที่ดนิเป็นผูด้แูลและขยายพนัธุ ์เช่น จากประเทศบราซลิ 

(ทวปีอเมรกิาใต้) กวัเตมาลา (ทวปีอเมรกิากลาง) และฟิจ ิ(เกาะ 

ในมหาสมทุรแปซฟิิกตอนใต้) นอกจากนั้น ดร.พอล เตรอืง 

(Paul Truong) จากออสเตรเลยี ได้น�าพนัธุม์อนโต (Monto) 

มาให้กรมพัฒนาที่ดินเมื่อต้นปี 2538 ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ไม่มี

เมล็ด อย่างไรก็ตาม พันธุ์ต่าง ๆ จากต่างประเทศเหล่านี้ 

ยังไม่มีรายงานว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบว่าเหมาะสมกับ

ประเทศไทยหรือไม่อย่างไร แต่จากการสังเกตความสนใจ

หญ้าแฝกหอมจากต่างประเทศ จะเน้นทางด้านความหอม

ของรากเพื่อสกัดเอาน�้ามันหอมระเหย เพื่อการศึกษาวิจัย

ด้านสมุนไพรและเครื่องหอม และสารป้องกนัก�าจดัศตัรูพชื 

ซึ่งหากจะใช้ประโยชน์จากรากเพื่อสกดัน�้ามนัหอมระเหยแล้ว 

เทคนคิการปลูกเพื่อเอารากเป็นปริมาณมากและสะอาดนั้น

จะต้องใช้เครื่องปลูกพิเศษ ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวราก เช่น 

ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านทางภาคเหนือดังเช่นเทคโนโลยีของ 

ชาวกะเหรี่ยง ที่จงัหวดัตาก และแม่ฮ่องสอน ที่ปลกูหญ้าแฝก 

ในกระบอกไม้ไผ่ที่โตมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  

15 เซนติเมตร โดยน�ากระบอกไม้ไผ่มาเรียงเป็นแถวใน 

ร่องในหุบ ตดักระบอกไม้ไผ่ให้มคีวามยาวมากกว่า 1 เมตร 

หลังจากรากหญ้าแฝกโตเต็มกระบอกไม้ไผ่แล้วแกะออก

แล้วน�าไปล้างน�้า จะได้รากยาวและสะอาด หรือเทคโนโลยี

ของสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย  

ที่ปลูกหญ้าแฝกในถุงพลาสตกิขนาดใหญ่ เป็นต้น

n พันธุ์หญ้าแฝก
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เรียบเรียงโดย นายวิฑูร ชินพันธุ์/นายชัยชาญ ชโลธร

การขยายพันธุ์
หญ้าแฝก
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การขยายพันธุ ์หญ้าแฝก เป็นกิจกรรมหนึ่งของระบบปลูกหญ้าแฝก กล่าวคือ  

หลงัจากการรวบรวมพนัธุ์และคดัเลอืกพนัธุ์ หรอืการน�าพนัธุ์เข้ามาจากต่างประเทศ จงึ

ท�าการขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นตามความต้องการ โดยการปลูกหญ้าแฝกให้มีการแตกกอ  

เพิ่มปริมาณหน่อหรือต้นต่อกอให้มากขึ้น และปลูกเป็นจ�านวนมากเต็มพื้นที่ (เรียกว่าแปลงขยายพันธุ์ 

หรอืแปลงแม่พนัธุ์แฝก) เทคนคิในการขยายพนัธุ์และวธิกีารต่าง ๆ มดีงัต่อไปนี้

การขยายพันธุ์โดยปลูกลงถุงพลาสติก
การปลูกลงถุงพลาสติกเป็นวิธีที่ประณตี ดูแลรักษาง่าย แต่ต้องมีอุปกรณ์ในการให้น�้าดูแล

รักษาครบถ้วน สามารถนับจ�านวนถุงและค�านวณจ�านวนต้นหรือหน่อตามปริมาณที่ต้องการได้ค่อนข้าง

แน่นอน ซึ่งเหมาะส�าหรบัโครงการพฒันาต่าง ๆ  น�าไปใช้ในช่วงระยะแรกของการด�าเนนิงาน เช่น โครงการ

พฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ ทั้งนี้ เพื่อให้บรกิารหรอืแจกจ่ายให้หน่วยงานต่าง ๆ  น�าไปขยายพนัธุ์

ต่อหรอืใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ เป็นการเตรยีมพร้อม และให้ความสะดวกต่อหน่วยงาน หรอืเกษตรกรผู้

สนใจที่มาขอรบัการสนบัสนนุ

n การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
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วสัดอุปุกรณ์ : วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในกำรขยำยพนัธุ์ มดีงัต่อไปนี้
l ถงุพลำสตกิ ในการขยายพนัธุ์ถุงพลาสตกิที่ใช้ ม ี2 ขนาด คอื ถุงใหญ่ และถุงเลก็ ถุงใหญ่

ทั่ว ๆ ไป จะใช้ถุงพลาสตกิสดี�าชนดิพบัข้างขนาดตั้งแต่กว้าง 10 เซนตเิมตร ยาว 22.5 เซนตเิมตรขึ้นไป 

เมื่อกรอกดนิผสมลงถงุแล้ว จะได้เส้นผ่านศนูย์กลางของถงุตั้งแต่ 15 ถงึ 20 เซนตเิมตร ถงุเลก็จะมขีนาด

กว้าง 5 เซนตเิมตร ยาว 15 เซนตเิมตร ถงึ กว้าง 6 เซนตเิมตร ยาว 20 เซนตเิมตร หรอืเมื่อกรอกดนิ



27

ผสมลงถุงแล้ว จะได้เส้นผ่านศูนย์กลางของถุง 5 ถงึ 10 เซนตเิมตร การขยายพนัธุ์ในถุงใหญ่กเ็พื่อให้ได้

ปรมิาณต้นมาก และสามารถเกบ็ไว้ได้เป็นเวลานาน เหมาะส�าหรบัน�าไปขยายพนัธุต่์ออกีครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่

จะน�าไปแยกกอเพื่อปลกูขยายพนัธุล์งดนิเป็นแปลงใหญ่ ส่วนถงุเลก็เหมาะส�าหรบัน�าไปปลกูลงดนิหรอืใน

พื้นที่เป้าหมายเพื่อประโยชน์ทางด้านอนุรกัษ์ดนิและน�้า เช่น ปลูกเป็นแถวเพื่อเป็นแนวรั้วหญ้าแฝก หรอื

ปลูกตามขอบถนน ไหล่ทาง ขอบบ่อ คนันา เพื่อยดึดนิให้มคีวามแขง็แรงในสภาพพื้นที่แห้งแล้ง ดนิเลว

ดนิเคม็ การปลูกหญ้าแฝกที่ได้จากการขยายพนัธุ์ในถุงเลก็จะช่วยให้หญ้าแฝกรอดตายและตั้งตวัได้เรว็
l พนัธุ์หญ้ำแฝก ใช้พนัธุ์ที่ได้ศกึษาและคดัพนัธุ์แล้ว หรอืพนัธุ์แนะน�า อายุตั้งแต่ 4 เดอืน

ขึ้นไป เป็นหน่อที่สมบูรณ์เริ่มย่างปล้องยังไม่ตั้งท้อง แยกเป็นหน่อเดี่ยว ๆ หากเป็นหน่อที่ย่างปล้อง  

เริ่มตั้งท้องหรอืแทงช่อดอกแล้ว ควรแยกให้มหีน่ออ่อนตดิมาด้วยหนึ่งถึงสองหน่อ ตดัยอดให้สั้นเหลอื

ความยาวประมาณ 20 เซนตเิมตร ตดัรากให้สั้นที่สุด ลอกกาบใบที่แก่ออกให้หมดล้างน�้าให้สะอาด มดั

รวมกันเป็นมัดเล็ก ๆ น�าไปแช่น�้าหรือน�้าผสมฮอร์โมนเร่งราก ให้ระดับน�้าสูงท่วมโคนต้นประมาณ 5 

เซนตเิมตร เป็นเวลา 3 ถงึ 5 วนั ส�าหรบัการแช่ในน�้าซึ่งมฮีอร์โมนเร่งราก ตามที่มจี�าหน่ายในท้องตลาด

แช่เพยีง 1 วนั แล้วเอาขึ้นมาหุ้มหรอืวางสุมกนัเป็นกองใช้ใบหญ้าแฝกคลุมหรอืกระดาษหนงัสอืพมิพ์หุ้ม

โคนเป็นมดั ๆ รดน�้าให้ชุ่มแล้วคลุมด้วยพลาสตกิใสภายใต้ร่มเงา หรอืแสงร�าไรเป็นเวลา 3 ถงึ 5 วนั  

หญ้าแฝกจะแตกหน่อและรากออกมาจงึคดัเลอืกเอาไปปลูกหรอืปักช�าลงถุงต่อไป
l ดินปลูกหรือวัสดุเพำะช�ำ ดินปลูกควรมีการระบายน�้าดี ซึ่งอาจใช้ส่วนผสมระหว่าง 

ดนิร่วนทราย และขี้เถ้าแกลบเป็นสดัส่วน 1 : 2 : 1 หรอืทรายและขี้เถ้าแกลบเป็นสดัส่วน 2 : 1 กไ็ด้

ถุงพลาสตกิสดี�าชนดิพบัข้างขนาดใหญ่กว้าง 12.5 เซนตเิมตร ยาว 27.5 เซนตเิมตร เมื่อกรอกส่วนผสม

ของดนิดงักล่าว จะหนกัประมาณ 3.5 กโิลกรมั ส่วนถุงเลก็ขนาดกว้าง 6 เซนตเิมตร ยาว 20 เซนตเิมตร 

เมื่อกรอกดนิผสมแล้วจะหนกัประมาณ 600 กรมั แรงงานการกรอกดนิและวางถุงนั้น ส�าหรบัแรงงานที่

มคีวามช�านาญหนึ่งคน จะกรอกดนิและวางถุงขนาดเลก็ (6 x 10 เซนตเิมตร) ได้ประมาณ 1,000 ถงึ 

2,000 ถุงต่อวนั

n การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
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วิธีการปฏิบัติ
กำรวำงถุง : ถุงขนาดใหญ่ (12.5 x 27.5 เซนติเมตร) จะวางเป็นแถวคู่ติดกันระยะห่าง

ระหว่างแถวคู่ประมาณ 1 เมตร เนื้อที่ 1 ไร่ จะวางถุงได้ประมาณ 30,000 ถุง ส่วนถุงขนาดเลก็ (6 x 

10 เซนตเิมตร) วางถุงเรยีงกนักว้าง 1 เมตร ยาวตามพื้นที่ เว้นทางเดนิ 1 เมตร เนื้อที่ 1 ไร่ จะวางถุงได้

ประมาณ 125,000 ถุง ถุงเพาะช�าทั้งหมดจะวางอยู่ในที่ร่มเงาที่มตีาข่ายพรางแสงขนาดความเข้มแสง 70 

เปอร์เซน็ต์ เว้นแต่บางพื้นที่ซึ่งมคีวามชุ่มชื้นสูง เช่น เพาะช�าในฤดูฝน หรอืมเีครื่องพ่นน�้าฝอย กส็ามารถ

วางกลางแจ้งได้

กำรปลูกและดูแลรักษำ ควรปลูกหรือปักช�าแฝกลงถุงขณะที่ดินหรือส่วนผสมของ 

ดนิเพาะช�ามคีวามชุม่ชื้นด ีและให้น�้ามคีวามชุม่ชื้นสม�่าเสมอและอย่างต่อเนื่อง ไม่ควรปล่อยให้ดนิผสมใน

ถงุแห้งก่อนปักช�า ดงันั้น การกรอกส่วนผสมของดนิลงถงุ และการปักช�าหญ้าแฝกควรมคีวามสมัพนัธ์กนั

ให้เสรจ็เป็นชุด ๆ หลงัจากปักช�าควรให้น�้าอย่างสม�่าเสมอด้วยระบบพ่นน�้าฝอยหรอืสายยางต่อจากก๊อก 

รับแสงแดดเต็มที่ หรือขนถุงเพาะช�าหญ้าแฝกออกไปตั้งเรียงแถวใหม่กลางแจ้งก็ได้ถ้าหากมีการปลูก

หรอืเพาะช�าไม่มากนกัในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป และเริ่มให้ปุ๋ย เช่น ใช้ปุ๋ยสูตร 25-5-5 อตัราช้อนแกง

ต่อน�้า 20 ลติร หรอื 1 ปีบ สปัดาห์ต่อไปให้ปุ๋ย 15-15-15 อตัราครึ่งช้อนชาต่อถุงขนาดใหญ่ และอตัรา 

100 กรมัต่อ 10 ตารางเมตร ส�าหรบัถุงขนาดเลก็โดยการหว่านและรดน�้าให้ชุ่มอยู่เสมอ ส�าหรบัแฝกใน

ถุงขนาดใหญ่ (12.5 x 27.5 เซนตเิมตร) หลงัจากอายุ 2 เดอืนเป็นต้นไป เริ่มแตกกออย่างรวดเรว็ ควร

มกีารให้น�้าให้ปุ๋ยอย่างเตม็ที่ อายุ 4 เดอืนขึ้นไป ควรตดัใบให้เหลอืความยาวประมาณ 40 เซนตเิมตร 

เพื่อป้องกนัหญ้าแฝกไม่ให้แก่เกนิไป (กรณพีนัธุ์ที่ออกดอกเรว็) ส�าหรบัหญ้าแฝกที่เพาะช�าลงในถุงขนาด
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เลก็ (6 x 20 เซนตเิมตร) เมื่อกล้าอายุ 45 วนัขึ้นไป กพ็ร้อมที่จะน�าไปปลูกได้ ซึ่งจะแตกหน่อ 

3 ถงึ 5 หน่อ รากกระจายทั่วไปในถุง และส่วนหนึ่งจะลงดนิก่อนน�าไปปลูกควรมกีารเตอืน 

เช่นเดยีวกนั โดยลดการให้น�้าลงเพื่อให้กล้าแฝกแขง็แรง หากปล่อยให้มอีายุมากกว่า 2 เดอืน

ขึ้นไป ควรมกีารตดัใบเป็นครั้งคราวเพื่อป้องกนัเพลี้ยแป้งและหนอนกอท�าลาย 

โดยทั่วไปการขยายพนัธุ์ในถุงพลาสตกิขนาด 25 x 50 เซนตเิมตร เวลา 4 เดอืน 

ได้หน่อหญ้าแฝก 25 หน่อต่อถุง

การขยายพันธุ์ปลูกลงดิน
นอกจากจะปลกูขยายพนัธุใ์นถงุพลาสตกิขนาด

ใหญ่แล้ว ยงัน�ามาขยายพนัธุ์ให้มปีรมิาณเพิ่มมากขึ้น โดย

การปลกูลงดนิโดยตรงตามศนูย์ขยายพนัธุห์ญ้าแฝก สถานี

พัฒนาที่ดินหรือแปลงขยายพันธุ์ ซึ่งอยู่ใกล้พื้นที่ที่จะน�า 

กล้าหญ้าแฝกไปเพาะช�าและใช้ปลูกเป็นแนวรั้วหญ้าแฝก

เพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน�้าต่อไป ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้
l กำรปลูกลงดินในแปลงยกร่อง การขยาย 

พันธุ์ด้วยวิธีการนี้จะท�าในที่ที่มีการชลประทานหรือพื้นที่ที่

มีการจัดระบบการให้น�้าหญ้าแฝกได้เป็นอย่างดี ซึ่งพื้นที่

ดงักล่าวเหมาะสมที่จะใช้ท�าการผลติกล้าหญ้าแฝกคราวละ

จ�านวนมาก ๆ  และสามารถขยายพนัธุห์ญ้าแฝกได้ตลอดปี  

โดยเริ่มจากการขุดกอหญ้าแฝกที่ได้คัดเลือกพันธุ์เอาไว้

แล้ว หรือหญ้าแฝกจากถุงพลาสติกขนาดใหญ่ น�ามา 

ตดัใบให้เหลอืความยาว 20 เซนตเิมตร และตดัรากให้เหลอื

ยาว 5 เซนตเิมตร

จากนั้นจงึแยกหน่อและมดัรวม น�าไปแช่ในน�้า 

ไว้ 4 วนั จะเกดิรากแตกออกมาใหม่ (จากการทดสอบพบว่าเมื่อแช่รากไว้ 4 วนั แล้วน�าไปปลูกจะมอีตัรา

การรอดเกนิกว่า 90 เปอร์เซน็ต์) จงึน�าไปปลูกในแปลงที่เตรยีมดนิและยกร่องไว้แล้ว โดยปลูกในขณะ

ที่ดนิยงัมคีวามชุ่มชื้นอยู่ ขนาดแปลงกว้าง 1 เมตร และระยะห่างระหว่างแปลง 1 เมตร ปลูกแถวคู่โดย

ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนตเิมตร และระยะระหว่างแถว 50 เซนตเิมตร

การปลูกโดยวธินีี้ในพื้นที่ 1 ไร่ หรอืพื้นที่ขนาด 40 x 40 เมตร จะยกร่องได้ 20 แปลงใช้

หน่อพนัธุ์ 160 หน่อต่อแปลง หรอืในพื้นที่ 1 ไร่ จะใช้หน่อพนัธุ์ทั้งสิ้น 3,200 หน่อ หลงัปลูกต้องรดน�้า

ให้ดนิมคีวามชุ่มชื้นอยู่เสมอ เมื่อหญ้าอายุ 1 เดอืน ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ต้นละ 1 ช้อนชา เมื่ออายุ  

4 - 5 เดือน จะได้ผลผลิตหน่อหญ้าแฝกกอละ 40 - 50 หน่อ หรือจะได้ผลผลิตทั้งสิ้นประมาณ  

120,000 - 150,000 หน่อต่อไร่

n การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
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l กำรปลกูลงดนิในแปลงขนำดใหญ่ วธิกีารนี้เป็นการขยายพนัธุ์แปลงใหญ่ เหมาะส�าหรบั

หน่วยงานหรอืเกษตรกรรายใหญ่ หรอืบรษิทัที่ต้องการใช้พนัธุห์ญ้าแฝกจ�านวนมาก วธิกีารนี้เหมาะส�าหรบั

การขยายพนัธุ์ในพื้นที่ที่ไม่มกีารชลประทาน ขั้นตอนในการด�าเนนิการคล้ายคลงึกบัวธิกีารที่ 2 กล่าวคอื 

หลงัจากการไถพรวนพื้นที่เป็นอย่างดแีล้ว จะน�าหน่อพนัธุห์ญ้าแฝกซึ่งตดัใบเหลอืความยาว 20 เซนตเิมตร 

และรากยาว 5 เซนตเิมตร ปลูกลงแปลงในขณะที่ดนิมคีวามชุ่มชื้นควรใช้หน่อพนัธุ์หลุมละ 2 - 3 หน่อ 

โดยใช้ระยะปลูก 50 x 50 เซนตเิมตร และเพื่อความสะดวกในการดูแลรกัษาควรปลูกเป็นแถวตามระยะ

ปลูกดงักล่าว จ�านวน 6 แถว และเว้นส�าหรบัเป็นทางเดนิ 1.00 - 1.50 เมตร สลบักนัไป

การดูแลรกัษาและการใส่ปุ๋ยเช่นเดยีวกบัวธิกีารที่ 2 ส่วนฤดูกาลที่เหมาะสมในการขยายพนัธุ์

แบบนี้ ควรด�าเนนิการในช่วงกลางฤดฝูน หรอืระหว่างกลางเดอืนมถินุายนถงึกลางเดอืนสงิหาคม การขยาย

พนัธุ์โดยวธินีี้ เมื่อหญ้าแฝกอายุ 4 - 5 เดอืน จะได้ผลผลติหน่อหญ้าแฝกเฉลี่ยกอละ 50 ต้น 
l กำรปลกูลงดนิในที่นำ กล้าหญ้าแฝกที่มคีณุภาพจะได้จากแปลงขยายพนัธุท์ี่มกีารปลกูดแูล

รกัษาเป็นอย่างด ีและมอีายุพอเหมาะ เช่น ตั้งแต่ 4 เดอืนขึ้นไป และไม่ควรเกนิ 1 ปี ดงันั้นการขยาย

พนัธุ์หญ้าแฝกเพื่อเพิ่มปรมิาณหน่อหรอืจ�านวนต้นต่อกอให้มากขึ้น และทนัต่อความต้องการในการผลติ

หรอืปักช�ากล้าหญ้าแฝกจงึนบัเป็นขั้นตอนที่ส�าคญั การขยายพนัธุ์ด้วยวธิกีารปลูกลงดนิในพื้นที่นาจะท�า 

ในพื้นที่ที่มีการชลประทานมีการจัดระบบการให้น�้าและระบายน�้าได้เป็นอย่างดี สามารถขยายพันธุ์ 

หญ้าแฝกได้ตลอดปี หรอืเป็นพื้นที่นาดอนอาศยัน�้าฝนสามารถระบายน�้าได้ง่าย
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l กำรเตรียมดิน ไถพรวนเตรียมดินเหมือนปลูกพืชหลังนา 

ทั่ว ๆ ไป แบ่งแปลงให้มขีนาดพอเหมาะกบัความต้องการที่จะปลูกหญ้าแฝก 

ท�าการเตรยีมหลุมโดยใช้จอบตหีลุม ระยะระหว่างแถว 50 เซนตเิมตร ระยะ

ระหว่างหลุม 50 เซนตเิมตร ตวัอย่างเช่น เนื้อที่ครึ่งงานกว้าง 10 เมตร ยาว 

20 เมตร (200 ตารางเมตร) จะได้ 20 แถว แถวละ 40 หลุม รวมเป็น 800 

หลุม การปลูกถี่กเ็พื่อลดปัญหาการก�าจดัวชัพชืให้น้อยลง
l กำรเตรียมหน่อพันธุ์กล้ำหญ้ำแฝก โดยทั่ว ๆ ไปจะได้รับ 

กล้าหญ้าแฝกช�าถุงพลาสตกิขนาดเลก็จากศูนย์ผลติกล้าหญ้าแฝก หรอืสถานี

พฒันาที่ดนิ กรณไีม่มกีล้าหญ้าแฝกช�าถงุพลาสตกิกส็ามารถปลกูจากหน่อพนัธุ์

ได้ โดยขุดกอหญ้าแฝกน�ามาตดัใบให้เหลอืความยาวประมาณ 1 คบื หรอื 20 

เซนตเิมตร ตดัรากให้สั้นแยกออกเป็นหน่อหรอืต้น ตั้งแต่ 1 ถงึ 3 หน่อ (โดย

ทั่ว ๆ ไป จะมหีน่ออ่อนตดิมาด้วย) ลอกกาบแห้งและใบแก่ออก ล้างน�้าและ

มดัรวมกนัเป็นมดั ๆ พกัไว้ประมาณ 3 - 4 วนั โดยตั้งมดัหญ้าแฝกในร่มเงา

หรอืกลางแจ้ง แต่ใช้ใบแฝกคลุมรดน�้าให้ชื้นทุกวนัหรอืแช่โคนมดัหญ้าแฝกใน

น�้าซึ่งมรีะดบัน�้าประมาณ 2 ข้อมอื เพื่อเป็นการกระตุน้ให้หน่อหญ้าแฝกพร้อม

ที่จะออกรากและเจรญิเตบิโตเมื่อปลกูลงดนิ (หญ้าแฝกบางพนัธุแ์ละบางฤดกูาล

อาจจ�าเป็นต้องใช้สารฮอร์โมนพชืกระตุ้นราก)
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l กำรปลูกและดูแลรักษำ : หลังจากเตรียมดินและหน่อพันธุ์หญ้าแฝกเป็นอย่างดีแล้วจึง

น�ามาปลูกลงในหลุม ซึ่งควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรอืปุ๋ยหมกัหลุมละ 1 ก�ามอื (200 กโิลกรมัต่อ 

ครึ่งงาน) กลบดินพอประมาณไม่ควรปลูกลึกและดินต้องมีความชุ่มชื้นดี หลังจากปลูก 1 - 2 เดือน  

ควรท�าการก�าจดัวชัพชื พรวนดนิใส่ปุย๋สตูร 15-15-15 ต้นละ 1 ช้อนชา หรอืหว่าน (5 กโิลกรมัต่อครึ่งงาน) 

ดูแลให้น�้าให้มคีวามชุ่มชื้นอยู่เสมอแต่ไม่ถงึกบัมนี�้าท่วมขงั หญ้าแฝกจะเริ่มแตกกอในอตัราสูงตั้งแต่อายุ 

2 เดอืนขึ้นไป และใช้เวลาเจรญิเตบิโตอกีอย่างน้อยประมาณ 2 เดอืนรวมเป็น 4 เดอืน ในช่วงนี้หญ้าแฝก 

บางพันธุ์จะออกดอก ควรปล่อยให้ออกดอกตามปกติจนกว่าจะออกดอกเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของกอ  

โดยประมาณ จึงจะตัดใบและช่อดอกให้เหลือความสูงประมาณ 40 เซนติเมตร เพื่อป้องกันไม่ให้ 

กอหญ้าแฝกแก่เกนิไปและเร่งหน่อใหม่ให้มกีารเจรญิเตบิโตทนักบัหน่อที่เคยออกดอกไปแล้ว
l กำรแตกกอและผลผลติ หญ้าแฝกที่ปลูกและดูแลรกัษาเป็นอย่างดจีะเจรญิเตบิโตแตกกอ

ให้ผลผลติหน่อหญ้าแฝกกอละประมาณ 40 - 50 หน่อ เมื่ออายุ 4 - 5 เดอืน และเมื่อขุดน�ามาแยกเป็น

หน่อที่สมบูรณ์จะได้อย่างน้อย 10 - 20 หน่อ ดงันั้น เนื้อที่ครึ่งงานควรจะได้หน่อหญ้าแฝกที่สมบูรณ์

ประมาณ 8,000 - 16,000 หน่อ หรอืเฉลี่ยไม่ต�่ากว่า 10,000 หน่อ หรอื 1 ไร่ควรจะได้หน่อหญ้าแฝก

ไม่ต�่ากว่า 80,000 หน่อ

n การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
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สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก

เทคนิคใหม่ในการขยายพันธุ ์
หญ้าแฝก

ในปัจจุบนั ได้มกีารพฒันาเทคนคิ

ใหม่ ๆ ในการขยายพนัธุ์หญ้าแฝก เพื่อให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ใช้เวลาน้อยลง 

สะดวก หรอืเสยีค่าใช้จ่ายน้อยลง วธิใีหม่ ๆ 

เหล่านี้ ได้แก่ 

กำรเพำะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เป็นการน�าเนื้อเยื่อจากตัวอย่าง

ที่ต้องการไปเลี้ยงด้วยเทคนคิของการเลี้ยงเนื้อเยื่อ จนได้ต้นอ่อน 

(plantlets) ของหญ้าแฝกเป็นจ�านวนมากในภาชนะแก้วที่ปลอดเชื้อ

แล้วจงึน�าต้นอ่อนออกมาจากขวดแก้ว ไปอนุบาลจนเป็นต้นโตพอที่

จะย้ายปลูกลงถุงพลาสตกิ หรอืในแปลงขยายพนัธุ์

ในปัจจุบัน มีหลายหน่วยงานที่มีห้องปฏิบัติการที่

สามารถขยายพันธุ์หญ้าแฝกโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ เช่น โครงการ

พฒันาดอยตุง ภาควชิาพฤกษศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

และกรมวทิยาศาสตร์ทหารบก
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ก า รขย ายพั นธุ ์ โดยก า ร เพ า ะ เ ลี้ ย ง

เนื้อเยื่อ ท�าได้โดยใช้ส่วนของพืช (explant) ที่

ยังมีเยื่อเจริญ (meristematic tissue) เช ่น 

ยอดอ่อน และช่อดอกอ่อน น�ามาล้างท�าความ

สะอาดฆ่าเชื้อด้วยสารเคมีแล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ 

แล้วน�าไปวางลงบนวุ้นอาหารในขวดที่เตรียมไว้ใน

สภาพปลอดเชื้อ เก็บรักษาไว้ในห้องที่ปรับอุณหภูมิ

และให้แสงสว่าง จนเกดิเป็นกลุม่ก้อนของเซล (callus)  

จากนั้นจงึย้ายไปเพาะเลี้ยงในวุ้นอาหารที่มสีารกระตุ้น

ให้พัฒนาเป็นต้น (มีรากและยอด) จนในที่สุดก็เกิด

เป็นต้นขนาดจิ๋ว (plantlet) จ�านวนมาก จงึแบ่งถ่าย

ลงขวดวุน้อาหาร เพื่อให้เจรญิเตบิโตต่อไปสกัระยะหนึ่ง 

จากนั้นจึงน�าออกจากขวดไปอนุบาลในแปลงเพาะช�า 

ที่มแีสงร�าไร จนได้ขนาดสูงประมาณ 20 เซนตเิมตร

ซึ่งเตบิโตพอที่จะย้ายลงปลูกในถุงพลาสตกิ หรอื ใน

แปลงขยายพนัธุ์

n การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
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กำรปลกูหน่อหญ้ำแฝก (bare root) 

โดยตรงลงในแปลง ท�าได้โดยการขดุหน่อหญ้าแฝก 

จากในแปลง ตดัส่วนยอดออกให้เหลอื 20 เซนตเิมตร 

ส่วนรากให้เหลอื 5 เซนตเิมตรแล้วแยกหน่อออก

เป็นหน่อเดี่ยว ๆ โดยยังมีหน่อเล็ก ๆ ติดอยู่  

1 - 3 หน่อ มดัเป็นฟ่อนน�าไปแช่น�้าตมที่เตมิสารเร่ง

การเจรญิเตบิโต หรอื humic acid นาน 3 - 4 วนั  

เพื่อกระตุ ้นให้เกิดรากก่อนน�าไปปลูกลงแปลง 

วิธีนี้จะได้ผลดีมากหากปลูกในฤดูฝนที่ดินมี

ความชื้นสูง หากปลูกในฤดูแล้งต้องรดน�้าทุกวัน 

จดัเป็นวธิทีี่สะดวก

ไม่ต้องการถุงพลาสตกิ ดนิปลูก และ

การดูแลรกัษา อกีทั้งยงัประหยดัและรวดเรว็โดย

ไม่ต้องขนส่งถุงเพาะช�าจ�านวนมากไปยังสถานที่

ปลูกและเกบ็ถุงที่ใช้แล้วไปท�าลาย

กำรปลกูเป็นแผง (strip planting) 

ท�ากรอบเพาะช�า โดยการวางซีเมนต์บล็อก 

(ขนาดยาว 40 เซนตเิมตร สงู 20 เซนตเิมตร กว้าง 

10 เซนตเิมตร) ให้กว้าง 1 เมตร (ใช้ 3 ก้อน) ยาว

ตามต้องการ หรอืสะดวก โดยวางซเีมนต์บลอ็กให้
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อยู่ภายในของด้านกว้าง (เพื่อให้ความกว้างของส่วนในเท่ากบั 1 เมตร) วางท่อนไม้รวก ขนาด 1.2 เมตร 

ตามแนวขวางของกรอบ ห่างกนั 5 เซนตเิมตร แล้วน�าแผ่นพลาสตกิที่เจาะรูให้น�้าไหลออกได้ ขนาดกว้าง 

1 เมตร มาวางพาดบนท่อนไม้รวก แล้วใช้ท่อนไม้รวกยาวประมาณ 90 เซนตเิมตร กดแผ่นพลาสตกิให้

หย่อนลงจนสุดความลกึของกรอบ (ประมาณ 20 เซนตเิมตร) จากนั้น น�าวสัดุปลูก เช่น แกลบด�าผสม

ทราย หรอืขยุมะพร้าว ใส่ลงในซองพลาสตกิที่กดลงจนเตม็ แล้วน�าหน่อหญ้าแฝกที่เตรยีมไว้ โดยเฉพาะ

จากตอน 3.3.2 มาปลูก โดยให้มรีะยะปลูก 5 เซนตเิมตร แล้วรดน�้าตามปกต ิรากหญ้าแฝกจะเจรญิ

เตบิโตและสานกนัแน่นภายในเวลา 2 เดอืน จนสามารถยกออกเป็นแผงยาว 1 เมตร มตี้นหญ้าแฝก 20 

ต้นต่อแผง สามารถยกไปปลูกในแปลงได้ ก่อนยกออก ไม่ต้องให้น�้าประมาณ 7 วนัเพื่อลดน�้าหนกัของ

แผงในการขนส่ง ส�าหรบัการปลกู กเ็พยีงแต่เจาะแนวในดนิตามแนวระดบั แล้ววางแผงหญ้าแฝกที่เตรยีม

ไว้ลงไป แล้วกลบดนิ เนื่องจากมรีากที่สานตดิกนัแน่น จงึไม่ได้รบัอนัตรายจากการปลกูและสามารถเจรญิ

เตบิโตต่อไปทนัททีี่ย้ายปลูก

n การขยายพันธุ์หญ้าแฝก
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เรียบเรียงโดย ดร.ธวัชชัย ณ นคร/ดร.มงคล พานชิกุล

 การปลูก
และการดูแลรักษา
หญ้าแฝก
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ห  ญ้าแฝก เป็นพชืในวงศ์หญ้าที่มกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ แตกเป็นกอแน่น ตั้งตรง 

มรีะบบรากฝอยที่ยาว แขง็แรงและยดึสานกนัแน่น รากหญ้าแฝกจะหยั่งลกึลงไปในดนิใน

แนวดิ่งได้ถงึประมาณ 3.0 เมตร และในแนวนอนกว้างประมาณ 0.5 เมตร จงึไม่รบกวนรากของพชือื่นที่ปลกู

อยูข้่างเคยีง รากหญ้าแฝกเปรยีบเสมอืนก�าแพงใต้ดนิ ซึ่งจะท�าหน้าที่เกาะยดึดนิ สงวนน�้าในดนิ กรองและ 

ดูดซบัธาตุอาหารพชืและสารเคม ีลดมลพษิให้กบัสภาพแวดล้อม ส่วนล�าต้นหญ้าแฝกเมื่อปลูกชดิตดิกนั

เป็นแถวตามแนวระดบัในพื้นที่ลาดชนั และไหล่ถนน จะท�าหน้าที่เสมอืนแนวรั้วช่วยในการเกบ็กกัตะกอน

ดนิ กรองเศษซากพชืและปล่อยให้น�้าส่วนหนึ่งไหลผ่านไปได้ ซึ่งจะช่วยลดการชะล้างพงัทลายของดนิและ

การไหลบ่าหน้าดินของน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ การปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นไม้ผลและไม้ยืนต้นใน 

พื้นที่ราบ ดินเสื่อมโทรมและแห้งแล้งเพื่อการอนุรักษ์น�้าในดินซึ่งได้จากน�้าฝน โดยการตัดใบหญ้าแฝก

คลุมดินบริเวณรอบโคนต้น ก็เป็นอีกวัตถุประสงค์หนึ่งในการน�าหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ การปลูก 

หญ้าแฝกโดยรอบอ่างเกบ็น�้า บ่อน�้า สระน�้า คลองส่งน�้า และเขื่อนคนัคนู�้า จะช่วยลดการตื้นเขนิของแหล่งน�้า  

และช่วยลดสารพษิจากพื้นที่รบัน�้าไม่ให้ลงไปในแหล่งน�้าต่าง ๆ ดงักล่าว

n การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
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อนึ่ง การน�าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น จ�าเป็นต้องม ี

มาตรการจัดการและดูแลรักษาหญ้าแฝกที่ปลูกไปแล้วบ้างตามสมควร เพื่อให้การใช้ประโยชน์จาก 

หญ้าแฝกได้ผลอย่างเตม็ที่ตามวตัถุประสงค์ ซึ่งจะได้น�ามากล่าวโดยสงัเขปไว้ในบทนี้

พื้นที่ที่จะปลูกหญ้าแฝก
การปลูกหญ้าแฝกมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน อนุรักษ์ความชื้นใน

ดนิ ปรบัปรุงพื้นที่ดนิที่เสื่อมโทรม ฯลฯ ในการปลูกหญ้าแฝกหากมวีตัถุประสงค์เพื่อขยายพนัธุ์ควรเลอืก

พื้นที่ที่ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ มนี�้าด ี ได้รบัแสงแดดเตม็ที่ หญ้าแฝกจงึจะมกีารเจรญิเตบิโตได้ดแีละมี

การแตกกอเรว็ การปลูกหญ้าแฝกตามวตัถุประสงค์ต่าง ๆ ดงักล่าว อาจแบ่งออกตามลกัษณะพื้นที่ที่น�า

หญ้าแฝกไปปลูก ดงันี้

พื้นที่ลำดชนั สภาพ

พื้นที่ที่มีความลาดชันที่ไม่ใช่

เป็นป่าต้นน�้า เป็นที่ซึ่งมีการ

ท�าการเกษตรหรือมีการตัด

ไม้ท�าลายป่าเพื่อการเกษตร 

เช ่น พื้นที่ เกษตรที่สู งและ 

ไร่เลื่อนลอย เป็นต้น ควรน�า

หญ้าแฝกไปปลกูตามแนวระดบั

ขวางแนวลาดชนัของพื้นที่ หรอื
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ปลกูเป็นรปูครึ่งวงกลมแหงนรบัความลาดเทของพื้นที่รอบต้นไม้แบบฮวงซุย้ เพื่อลดความรนุแรงของการ

ชะล้างพงัทลายของดนิ หญ้าแฝกจะท�าหน้าที่นี้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพเมื่อมกีารจดัการแนวแถวหญ้าแฝก

ให้มจี�านวนแนวแถวที่เหมาะสมตามความลาดชนัของพื้นที่และพื้นที่ปลกู และปลกูหญ้าแฝกเป็นแถวเดี่ยว

ให้ต้นชดิตดิกนั

พื้นที่รำบ การปลกูหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ราบโดยทั่วไปมวีตัถปุระสงค์เพื่อการตดัใบหญ้าแฝก 

คลุมดิน ทั้งนี้ เพื่อสงวนความชื้นในดินและ/หรือการอนุรักษ์น�้าในดินที่ได้จากน�้าฝนตลอดจนฟื้นฟูดิน

ที่เสื่อมโทรม โดยการเพิ่มอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารที่มีในดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบนเป็น

ประโยชน์ต่อพชืที่ปลูก หรอืเพื่อการขยายพนัธุ์ เป็นต้น ซึ่งอาจปลูกตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรอืหลาย

รูปแบบร่วมกนักไ็ด้ เช่น ปลูกเป็นแถวรูปครึ่งวงกลมและวงกลม เป็นต้น

พื้นที่วิกฤติ การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ที่ง่ายต่อการชะล้างพังทลาย ได้แก่ ขอบบ่อน�้าหรือ 

สระน�้าที่ขดุใหม่ ไหล่ถนน รอยต่อของผวิน�้ากบัแนวป่าที่อยูเ่หนอืเขื่อนหรอือ่างเกบ็น�้า แนวร่องน�้าข้างถนน

พื้นที่ภูเขา และพื้นที่ที่ถูกน�้ากดัเซาะเป็นร่องลกึ เป็นต้น

การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่วิกฤติเหล่านี้ จะต้องปลูกต้นหญ้าแฝกให้ชิดติดกัน ต้องมีการ

ปรับปรุงบ�ารุงดินเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก โดยการใส่ปุ๋ยและควรตัดแต่งให้หญ้าแฝกมีการ

เจรญิเตบิโตด้านข้างหรอืแตกกอหนาแน่นอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มประสทิธภิาพให้กบัแนวแถวหญ้าแฝกในการ

กักเก็บตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน�้าที่ไหลบ่า ป้องกันไหล่ทางช�ารุด และป้องกันการกัดเซาะดินของ 

น�้าฝนบรเิวณขอบบ่อหรอืสระน�้า เป็นต้น อนึ่ง ในพื้นที่ที่ถูกน�้ากดัเซาะเป็นร่องลกึควรปลูกหญ้าแฝกเป็น

รูปตัววีคว�่าแล้วปลูกต่อเป็นแนวยาวไปตามเส้นชั้นความสูงในลักษณะก้างปลา โดยมีระยะห่างระหว่าง

แถวตามแนวดิ่ง 1.0 เมตร เพื่อชะลอการกดัเซาะร่องน�้าและกระจายน�้าให้ไหลลกึซมึลงไปในดนิหน้าแนว 

หญ้าแฝก หรือปลูกเป็นแนวตรงขวางร่องน�้าเพื่อช่วยในการเก็บกักตะกอนดินไว้ในร่องน�้า จนในที่สุด 

n การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
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ร่องน�้ากจ็ะมดีนิตะกอนทบัถมจนเตม็ พื้นที่วกิฤตดิงักล่าวนี้จะเน้นการสร้างแนวแถวหญ้าแฝกให้มคีวาม

แขง็แรงเพยีงพอที่จะต้านแรงปะทะของน�้าได้ โดยการเพิ่มจ�านวนแถวหญ้าแฝกให้มากขึ้นและมมีาตรการ

ในการเร่งการเจรญิเตบิโตของหญ้าแฝกให้ทนัฤดนู�้าหลากโดยการปลกูให้เรว็ขึ้น การใช้ปุย๋และการตดัแต่ง

หญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมเพื่อการปลูกขวางร่องน�้า ได้แก่ หญ้าแฝกลุ่ม เช่น พันธุ์ศรีลังกา 

แหล่งพนัธุ์สงขลา 3 ก�าแพงเพชร 2 และสุราษฎร์ธาน ี เป็นต้น หญ้าแฝกพนัธุ์และแหล่งพนัธุ์ดงักล่าว

เหล่านี้ จะมลีกัษณะล�าต้นแขง็สูงตั้งตรง และจะแตกตาและรากที่ข้อของล�าต้นได้เสมอ เมื่อมตีะกอนดนิ

มาทบัถม ซึ่งจะรบัแรงปะทะจากน�้าที่ไหลบ่าได้ดี

การปลูกหญ้าแฝกรอบบริเวณแหล่งน�้า
การน�าหญ้าแฝกไปปลกูรอบบรเิวณแหล่งน�้า จะช่วยเกบ็กกัตะกอนดนิปอ้งกนัการตื้นเขนิของ

แหล่งน�้า นอกจากนั้น หญ้าแฝกยงัช่วยดูดซบัสารเคมกี่อนที่จะไหลลงสู่แหล่งน�้า ท�าให้น�้าในแหล่งน�้ามี

คุณภาพดีเหมาะสมแก่การอุปโภคบรโิภคและการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า การปลูกหญ้าแฝกอาจจ�าแนกตาม

ชนดิของแหล่งน�้าได้ดงันี้

อ่ำงเก็บน�้ำ ควรวางแนวปลูก

หญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับรอบอ่าง 

จ�านวน 3 แถว ได้แก่ ที่ระดับเก็บกัก

น�้า (แถวที่ 1) ที่ระดบัสูงขึ้นมาตามแนว

ดิ่งจากแถวที่ 1 เป็นระยะ 20 เซนตเิมตร

และที่ระดับต�่ากว่าแถวที่ 1 ตามแนว

ดิ่ง 20 เซนตเิมตร (เพราะน�้ามกัจะไม่ถงึ

ระดบัเกบ็กกั)

บ่อน�้ำ สระน�้ำ ควรวางแนว

ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับ 

จ�านวน 2 แถว คือ ที่ระดับห่างจากริม

ขอบบ่อประมาณ 50 เซนติเมตรและที่

ระดบัทางน�้าเข้าบ่อคลองส่งน�้า 

คลองระบำยน�้ ำ ให ้ปลูก 

หญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับขนานไป

ตามคลองส่งน�้าหรือคลองระบายน�้า ห่าง

จากรมิคลองส่งน�้าหรอืคลองระบายน�้า 50 

เซนตเิมตร
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การปลูกหญ้าแฝกตามไหล่ถนน
การปลกูหญ้าแฝกบรเิวณไหล่ถนน เป็นวธิป้ีองกนัความเสยีหายของไหล่ถนน และเป็นการลด

การกดัเซาะของน�้าฝนได้ด ีรวมทั้งรากหญ้าแฝกจะช่วยยดึดนิบรเิวณไหล่ถนนไม่ให้เกดิการพงัทลาย การ

วางแนวปลกูหญ้าแฝกบรเิวณด้านข้างตามความยาวของไหล่ถนน ควรให้แถวหญ้าแฝกอยูต่�่ากว่าไหล่ถนน

ประมาณ 30 - 50 เซนตเิมตร เพื่อป้องกนัอบุตัเิหตทุี่อาจเกดิจากแนวหญ้าแฝกบงัสายตาของผูใ้ช้รถใช้ถนน

การเตรียมพื้นที่และการวางแนวปลูกหญ้าแฝก
ควรมีการเตรียมพื้นที่และวางแนวปลูกให้สอดคล้องกับลักษณะของพื้นที่ เช่น การปลูก 

หญา้แฝกเป็นแถวเดี่ยวตามแนวระดบัขวางความลาดชนัของพื้นที่ จ�าเป็นที่จะตอ้งมกีารวางแนวที่ถูกตอ้ง

โดยใช้เครื่องมอืช่วยในการวางแนว หรอืใช้เครื่องมอืที่ท�าขึ้นมาใช้เอง ซึ่งมคี่าใช้จ่ายน้อยมากหรอืไม่ต้อง

เสยีค่าใช้จ่ายเลยในกรณทีี่มวีสัดอุยูแ่ล้ว เครื่องมอืดงักล่าว ได้แก่ การน�าไม้มาท�าเป็นรปูสามเหลี่ยม หรอื

ที่เรยีกกนัว่า ไม้เอ (A Frame) ซึ่งนยิมใช้ส�าหรบัวางแนวปลูกยางพาราตามแนวระดบัขวางความลาดชนั

ในแถบภาคใต้ เครื่องมอือกีชนดิหนึ่งที่ใช้วางแนวปลูกหญ้าแฝกแบบง่าย ๆ ที่ขอแนะน�าในที่นี้คอื การ

ใช้สายยางหาระดบัแบบช่างไม้ ซึ่งมเีพยีงสายยางใส ขนาด 2 หุนยาว 13 เมตร 1 เส้น ไม้ระแนงความ

ยาวท่อนละ 2.50 เมตร จ�านวน 2 ท่อน ท�าเครื่องหมายไว้ที่ไม้ระแนงบอกระดบัความสูงเป็นเซนตเิมตร

n การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
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เพื่อใช้ในการอ่านค่า น�าปลายสายยางแต่ละด้านไปทาบและยดึตดิไว้กบัไม้ระแนงที่เตรยีมไว้โดยให้ปลาย

สายยางเสมอปลายไม้ระแนงแล้วกรอกน�้าลงไปในสายยางจนกระทั่งเมื่อวางไม้ระแนงทั้งสองในแนวตั้ง

บนพื้นที่เรยีบ ระดบัน�้าในสายยางทั้งสองด้านอ่านค่าได้ 100 เซนตเิมตร กจ็ะสามารถใช้เครื่องมอืแบบ

ง่าย ๆ นี้ไปหาระยะห่างระหว่างแถวหญ้าแฝก และวางแถวหญ้าแฝกตามแนวระดับขวางความลาดชัน

ของพื้นที่ได้ตามต้องการ

การจัดท�าระยะห่างระหว่างแถวหญ้าแฝกที่ปลูกตามแนวระดับขวางความลาดชันของพื้นที่ให้

ใช้ระยะห่างตามแนวดิ่ง 1.50 เมตร ท�าได้โดยใช้สายยางหาระดบัดงักล่าวไปตั้งที่จุดสูงสุดหรอืจุดต�่าสุด

ของพื้นที่กไ็ด้ หากเริ่มจากจุดสูงสุดของพื้นที่ ให้ถอืหลกัที่ 1 ตั้งอยู่ที่จุดสูงสุด (จุดที่ 1) และถอืหลกัที่ 2 

เดนิลงไปจนกระทั่งเมื่อตั้งหลกัไม้ระแนงลงกบัพื้นแล้วจะอ่านค่าความสูงของระดบัน�้าได้ 150 เซนตเิมตร 

แสดงว่าจดุที่หลกัที่ 2 ตั้งอยู ่(จดุที่ 2) จะอยูต่�่ากว่าจดุที่ 1 เท่ากบั 50 เซนตเิมตร ซึ่งยงัไม่ได้จดุที่ต้องการ

ให้ย้ายหลกัจากจุดที่ 1 ลงไปตั้งที่จุดที่ 2 แล้วย้ายหลกัจากจุดที่ 2 ต�่าลงไป อกีจนกระทั่งถงึจุดที่สามารถ

อ่านระดบัน�้าได้ 200 เซนตเิมตร ซึ่งแสดงว่าจุดที่ 3 นี้ จะต�่ากว่าจุดที่ 2 เท่ากบั 100 เซนตเิมตร ดงันั้น 

เมื่อรวมความแตกต่างระหว่างจุดแรกและจุดที่ 3 กจ็ะได้เท่ากบั 150 เซนตเิมตร หรอื 1.50 เมตร ตาม

ที่ต้องการ ให้ปักหลกัไว้เป็นจุดที่จะวางแนวปลูกหญ้าแฝกแนวที่ 1 จากนั้นกห็าจุดวางแนวที่อยู่ต�่าลงมา

ตามวธิเีดยีวกนักจ็ะได้จุดที่ 2, 3, 4 เรื่อยไปจนได้จุดตลอดทั่วทั้งพื้นที่

เมื่อได้จดุที่เป็นระยะห่างระหว่างแถวหญ้าแฝกแล้ว ขั้นต่อไปเป็นการวางแนวระดบัขวางความ

ลาดชนัของพื้นที่โดยใช้เครื่องมอืชดุเดมิ แต่เพื่อความสะดวกในการอ่านระดบั แนะน�าให้กรอกน�้าลงไปใน

สายยางให้อ่านค่าความสงูของน�้าที่ปลายทั้งสองข้างได้ 150 เซนตเิมตร (ซึ่งเป็นระดบัที่ใกลเ้คยีงกบัระดบั

สายตาของคนทั่วไป) วธิกีารคอืให้ตั้งหลกัที่ 1 อยู่ที่จุดหลกัแนวแรกที่ท�าไว้ในขั้นต้น (จุดที่ 1) แล้วเลื่อน

หลกัที่ 2 ไปในทศิทางที่ขวางความลาดชนั จนสุดความยาวของสายยาง (13 เซนตเิมตร) แล้วปักหลกั
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สั้น ๆ ไว้ที่จุดที่ระดบัน�้าอยู่ที่ 150 เซนตเิมตร จากนั้นย้ายหลกัที่ 

1 ไปยงัหลกัที่ 2 ส่วนหลกัที่ 2 นั้นจะถูกเคลื่อนย้ายขวางความ

ลาดชันต่อไปถึงจุดที่อ่านค่าระดับน�้า 150 เซนติเมตร แล้วปัก

หลักไว้ ให้ท�าเช่นนี้ขวางความลาดชันไปจนตลอดพื้นที่ ก็จะได้

แนวปลูกหญ้าแฝกแถวแรกซึ่งแต่ละหลักจะอยู่แนวระดับความ

สูงขวางความลาดชนัของพื้นที่เท่ากนั ส�าหรบัแถวต่อ ๆ ไปกใ็ห้

ใช้วธิเีดยีวกนัจนครบทุกแถว

ภายหลงัจากการวางแนวปลกูหญ้าแฝกเสรจ็แล้ว ควร

มกีารปรบัแนวปลกูโดยการเลื่อนจดุปักหลกัขึ้นหรอืลงเลก็น้อยให้

แนวปลูกเป็นแนวโค้งต่อเนื่องไม่หักมุมภายในแถวไปตามพื้นที่ 

เพื่อสะดวกในการไถเตรียมดินและการปลูกพืช ตลอดจนลดแรงปะทะของน�้าไหลบ่าหน้าดิน ซึ่งตาม

ปกตติรงจุดที่หกัมุมต่าง ๆ จะเป็นจุดอ่อนที่ง่ายต่อการชะล้างกดัเซาะเป็นร่องน�้า แต่จุดแรกหวัแนวปลูก 

หญ้าแฝก และจุดสุดท้ายหลกัหางแนวปลูกหญ้าแฝกให้อยู่ที่เดมิ

การเตรียมดินตามแนวปลูกรั้วหญ้าแฝก
เมื่อได้มีการปรับแนวที่จะปลูกหญ้าแฝกขวางความลาดชันของพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ใช้รถไถ

เดนิตามหรอืใช้ววัหรอืควายลากไถตามแนวที่วางไว้กไ็ด้ โดยให้ลกึประมาณ 10 เซนตเิมตร พร้อมทั้งย่อย

ดนิให้ละเอยีดก้อนเลก็ลงพร้อมที่จะปลูกต่อไป แม้ว่าหญ้าแฝกจะเป็นพชืที่สามารถขึ้นได้ดแีม้แต่ดนิเลว 

หรอืดนิที่ความอดุมสมบรูณ์ต�่า แต่ถ้าได้มกีารปรบัปรงุดนิตามแนวปลกู โดยก่อนปลกูคลกุดนิด้วยปุย๋หมกั

หรอืปุ๋ยคอก แล้วโรยบาง ๆ ด้วยปุ๋ยสูตร 15-15-15 ในอตัรา 25 กโิลกรมัต่อไร่ (หรอืใช้ปุ๋ย 1 กโิลกรมั 

ต่อความยาวร่องปลูก 4 - 6 เมตร) จะช่วยให้หญ้าแฝกมกีารเจรญิเตบิโตได้รวดเรว็และสม�่าเสมอขึ้น

n การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
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การเตรียมกล้าหญ้าแฝก
กล้าหญ้าแฝกที่เตรียมไว้จากการขยายพันธุ์เพื่อการปลูกลงพื้นที่ ปกติจะใช้กล้าที่ช�าอยู่ในถุง

พลาสตกิขนาดเลก็ (5 x 15 เซนตเิมตร) ที่มอีายปุระมาณ 45 วนั โดยปลกูถงุชดิตดิกนัในช่องปลกูที่เตรยีม

ไว้ ก่อนปลูกให้ดงึถุงออกแล้วกลบดนิให้แน่นหรอืใช้หญ้าแฝกที่ปลูกลงดนิเอาไว้เพื่อการขยายพนัธุ์ การ 

เตรยีมหญ้าแฝกที่จะน�าไปปลกูมวีธิ ีคอื ขดุหญ้าแฝกทั้งกอขึ้นมาตดัรากให้เหลอืความยาว 10 เซนตเิมตร 

และตดัส่วนต้นให้เหลอืยาว 20 เซนตเิมตร ท�าการแยกหน่อแล้วมดัรวมเช่นเดยีวกบัการถอนกล้าข้าวแล้วน�า 

ไปแช่น�้าให้น�้าท่วมรากอยูป่ระมาณ 5 - 7 วนั จนสงัเกตเหน็รากที่แตกออกมาใหม่ จากนั้นจงึน�าไปปลกูได้

การปลูกแนวรั้วหญ้าแฝก
เมื่อเตรียมดินใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีเสร็จแล้ว น�ากล้าหญ้าแฝกที่มีอายุ

ประมาณ 45 วนั ออกจากถุงไปวางเรยีงให้ชดิตดิกนัในร่อง ปลูกตลอดแนวทั้งพื้นที่ที่เตรยีมไว้ซึ่งจะได้

ระยะปลูกระหว่างต้นประมาณ 5 เซนตเิมตร แต่ถ้าใช้กล้าหญ้าแฝกแบบเปลอืยราก ดงัที่ได้กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นให้ปลูกหลุมละ 2 - 3 หน่อ โดยใช้ระยะห่างไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร การปลูกหญ้าแฝกโดยใช้กล้าที่

เพาะช�าในถงุพลาสตกิในสภาพพื้นที่อบัฝน จะมกีารเจรญิเตบิโตและตั้งตวัได้รวดเรว็กว่าการปลกูด้วยกล้า

เปลือยราก เนื่องจากระบบรากได้พัฒนาอยู่ในถุงไประยะหนึ่งแล้วแต่ในสภาพพื้นที่ที่สูงชันมาก การน�า

กล้าหญ้าแฝกที่เพาะช�าในถุงพลาสติกขึ้นไปปลูกจะกระท�าได้ค่อนข้างล�าบาก ล่าช้า และเปลืองแรงงาน

ค่อนข้างมาก จงึนยิมใช้กล้าหญ้าแฝกชนดิเปลอืยรากน�าไปปลูกซึ่งขนขึ้นไปปลูกได้ครั้งละมาก ๆ  เบาแรง

และประหยดัค่าใช้จ่าย

ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสมได้แก่ในช่วงต้นฤดูฝน และควรปลูกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น แต่

ส�าหรับพื้นที่ที่สามารถให้น�้าได้ก็ควรปลูกก่อนฤดูฝน ทั้งนี้ก็เพื่อให้หญ้าแฝกมีการเจริญเติบโตซึ่งเมื่อถึง

ฤดูฝน รั้วหญ้าแฝกที่ปลูกไว้กพ็ร้อมที่จะกรองตะกอนดนิและซบัน�้าฝนที่ไหลบ่า เอาไว้ท�าหน้าที่ป้องกนั

การชะล้างพังทลายได้ตั้งแต่ฤดูฝนแรก โดยทั่วไปหญ้าแฝกจะตั้งตัวและแตกกอชิดติดกันเป็นแนวรั้ว 

หญ้าแฝกที่ด ีจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดอืน
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การดูแลรักษาหญ้าแฝก
การปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ จ�าเป็นต้องมกีารดูแลรกัษาบ้างพอสมควร เช่น

การปลูกซ่อมต้นที่ตาย เมื่อต้นหญ้าแฝกตั้งตวัได้แล้ว (ใช้เวลาประมาณ 3 เดอืนหลงัปลูก) ควรตดัใบ

หญ้าแฝกไม่ให้ย่างปล้อง และออกดอก อกีทั้งยงัเป็นการกระตุ้นให้หญ้าแฝกแตกหน่อ ท�าให้กอชดิตดิ

กนัเป็นแนวรั้วที่แน่นหนาเรว็ขึ้น ใบหญ้าแฝกที่ตดัออก ถ้าไม่น�าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นกค็วรน�าไปคลุม

ดนิ เพื่อสงวนความชื้นไว้ในดนิ

กำรปลูกซ่อมหญ้ำแฝก ภายหลังจากการปลูกหญ้าแฝกในเดือนแรกควรมีการตรวจแนว 

หญ้าแฝกอย่างสม�่าเสมอ ถ้าพบว่ามีต้นตายควรปลูกซ่อมทันที การปลูกซ่อมกล้าหญ้าแฝกที่ตายไปจะ

ช่วยให้ต้นหญ้าแฝกชดิตดิกนั ไม่มชี่องว่างภายในแถว อนัเป็นการลดประสทิธภิาพของหญ้าแฝกในการ

ดักเศษซากพืชและกักเก็บตะกอนดินที่ถูกน�้าพัดพามา ยิ่งไปกว่านั้นหากไม่มีการปลูกซ่อมแล้ว ช่องว่าง

ภายในแถวหญ้าแฝกนี้จะเป็นจดุอ่อนที่จะไปช่วยเร่งความเรว็ของน�้าฝนที่ตกหนกัและซมึซาบลงดนิบรเิวณ 

โคนกอหญ้าแฝกไม่ทนัจะเอ่อล้นไหลผ่าน ท�าให้มกีารกดัเซาะดนิบรเิวณดงักล่าวเกดิเป็นร่องลกึ (gully)  

ขึ้นได้ การปลูกซ่อมหญ้าแฝกจึงเป็นการท�าให้กอหญ้าแฝกชิดกันเป็นก�าแพงแน่น ท�าหน้าที่กรอง 

ตะกอนดนิได้อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด

กำรตัดใบหญ้ำแฝก การปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้มีการเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วจ�าเป็นต้อง

มีการดูแลรักษาพอสมควร เมื่อสังเกตว่าต้นหญ้าแฝกตั้งตัวได้ดีแล้ว โดยเฉพาะเมื่อหญ้าแฝกที่ปลูก

มอีายุประมาณ 3 เดอืน ให้ตดัยอดหรอืใบหญ้าแฝกครั้งแรกโดยตดัใบลงให้เหลอืความสูงจากผวิดนิ 30 

เซนติเมตร เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกแตกหน่อประสานกนัเร็วยิ่งขึ้นและช่วยให้หญ้าแฝกแตกกอชดิติดกนัเร็ว

ขึ้น ใบหญ้าแฝกที่ตัดนี้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น น�าไปคลุมดินหรือโคนต้นไม้ผล เพื่อช่วยลด 

การระเหยน�้า รักษาความชุ่มชื้นให้กับดิน หรืออาจน�าไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ก็ได้ ควรมีการตัด 

ใบหญ้าแฝกเป็นประจ�าทุก 1 - 2 เดอืน ไม่ควรปล่อยให้หญ้าแฝกย่างปล้อง ออกดอก ซึ่งจะช่วยให้ 

หญ้าแฝกมกีารแตกกอเพิ่มขึ้นท�าให้แนวรั้วหญ้าแฝกสานชดิตดิกนัเรว็ขึ้น

n การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
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สรุป
กำรปลกูและกำรดแูลรกัษำหญ้ำแฝกที่ดแีละถกูต้อง มขี้อสรปุที่พงึปฏบิตั ิ10 ประกำร  

ดงันี้

1  เมื่อปลกูไปแล้วหากพบว่าหญ้าแฝกบางส่วนตาย ให้ท�าการปลกูซ่อมโดยเรว็เมื่อ

สภาพดนิฟ้าอากาศอ�านวย คอื มนี�้า มฝีน หรอืดนิมคีวามชื้น

2  ควรตดัหญ้าแฝกที่ปลกูไปแล้วอย่างน้อย 60 วนัต่อครั้งในช่วงหน้าฝน หรอืเมื่อ

เหน็ว่าหญ้าแฝกก�าลงัจะย่างปล้องออกดอกในหน้าแล้งให้ตดัเท่าที่มคีวามจ�าเป็น

3 การตัดหญ้าแฝกที่ปลูกในพื้นที่ลาดชันซึ่งปลูกเป็นแถวขวางความลาดชันของ

พื้นที่ ให้น�าใบหญ้าแฝกที่ตัดแล้วไปวางไว้เหนือโคนแถวหญ้าแฝก ในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ที่มี

ความลาดเทน้อยแต่หลายทศิทาง ซึ่งปลูกหญ้าแฝกแบบเป็นแถวหรอืปลูกเป็นรูปวงกลมรอบ

โคนต้นไม้ผลและไม้ยืนต้น ให้น�าใบหญ้าแฝกที่ตัดได้ไปเกลี่ยคลุมดินระหว่างแถวหญ้าแฝก

หรอืน�าไปคลุมโคนต้นไม้ผลและไม้ยนืต้น

4 หลังจากปลูกหญ้าแฝกไปแล้ว 3 - 4 ปี จะมีต้นตายแซมภายในแถวเพราะ

ตัดหญ้าแฝกน้อยครั้งไปหรือปล่อยให้หญ้าแฝกย่างปล้องออกดอกก่อนท�าการตัดแต่งให้ตัด 

หญ้าแฝกชดิดนิในช่วงหน้าแล้ง เมื่อถงึหน้าฝนต่อมาหญ้าแฝกจะแทงหน่องอกออกมาใหม่ตาม

แถวและแนวปลูกเดมิเหมอืนกบัปลูกใหม่
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5 ในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน�้า ควรปลูกหญ้าแฝกระยะถี่ต้นชดิ

ตดิกนั (กล้าแฝกเปลอืยราก) หรอืห่างกนัไม่เกนิ 5 เซนตเิมตร (กล้าแฝกถุง) หากหญ้าแฝกใน

แถวช่วงใดช่วงหนึ่งได้รบัความเสยีหายหรอืตาย ให้ท�าการปลูกซ่อมโดยเรว็เพื่อท�าให้ระบบของ

การอนุรกัษ์ดงักล่าวท�างานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

6 การปลูกหญ้าแฝกในดนิที่เสื่อมโทรม ดนิมคีวามอุดมสมบูรณ์ต�่า ควรใส่ปุ๋ยคอก

หรอืปุย๋หมกัรองก้นหลมุ เมื่อหญ้าแฝกเริ่มตั้งตวัได้แล้วควรใส่ปุย๋เคมเีพื่อเร่งให้หญ้าแฝกเจรญิ

เตบิโตและแตกกอได้เรว็ขึ้นและดขีึ้น โดยใช้ปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรมัต่อไร่  

โรยเป็นแถวตามแนวหญ้าแฝกที่ปลูก หากเป็นที่ลาดชนัให้โรยเหนอืแถวหญ้าแฝก

7 การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถว ครึ่งวงกลม หรือวงกลม ควรห่างจากพืชหลัก  

โดยเฉพาะไม้ผลและไม้ยนืต้นไม่น้อยกว่า 1.5 - 2.0 เมตร

8 ไม่ควรปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ป่าสมบูรณ์ หรือพื้นที่ที่ไม้ผลและไม้ยืนต้นเจริญ

เตบิโตคลุมพื้นที่แล้ว

9  หากมวีชัพชืประเภทเถาเลื้อยขึ้นพนัปกคลุมหญ้าแฝก ให้รบีก�าจดัเพราะจะท�าให้

หญ้าแฝกไม่เจรญิเตบิโตตามปกตแิละจะตายไปในที่สุดเพราะขาดแสง

10  การปลกูหญ้าแฝกเพื่อการขยายพนัธุ ์ควรปลกูในพื้นที่ที่ดนิมคีวามอดุมสมบรูณ์ 

หรือต้องมีการใส่ปุ๋ย (สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่) และควรมีการตัดแต่งใบ 

หญ้าแฝกอย่างสม�่าเสมอป้องกนัไม่ให้หญ้าแฝกมกีารเจรญิเตบิโตทางรากมากเกนิไป 

11  ไม่ควรน�าหญ้าแฝกที่สามารถขยายพนัธุด้์วยเมลด็มาปลกู โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

พื้นที่เกษตรเพราะอาจกลายเป็นวชัพชืได้ภายหลงั











n การปลูกและการดูแลรักษาหญ้าแฝก
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หญ้าแฝก
กับการอนุรักษ์ดินและน�้า

เรียบเรียงโดย นายสิมา โมรากุล/นายวิฑูร ชินพันธุ์/นายชุมพล ลิลิตธรรม
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หญ้าแฝก ที่พบในสภาพ

ธรรมชาติมีถิ่นก� า เนิดตาม

พื้นที่ราบลุ่มน�้าท่วม ตามแหล่งน�้าธรรมชาต ิ

ริมหนองบึงและในป่า แต่เมื่อน�าพันธุ์ที่ได้

คัดเลือกแล้วไปปลูกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว

โลกปรากฏว่า ขึ้นได้เกือบทุกสภาพพื้นที่ 

หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพ

ภูมิประเทศที่ เป ็นที่ราบใกล ้ เคียงระดับ 

น�้าทะเล ถงึพื้นที่ภูเขาสูงที่ระดบั 2,000 เมตร

จากระดับน�้าทะเล หรือในพื้นที่ดินเปรี้ยว  

ดนิด่าง ดนิเคม็ ดนิที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ต�่า 

รวมทั้งพื้นที่ที่มปีรมิาณน�้าฝนน้อย 200 มลิลเิมตร 

ถึงพื้นที่ที่มีฝนตกชุก 3,900 มิลลิเมตร ถึง 

5,000 มลิลเิมตร และพื้นที่สภาพภูมอิากาศ

หนาวเยน็ -9 องศาเซลเซยีส ถงึอากาศร้อนจดั 

45 องศาเซลเซยีส

ชำวไมซอร์ ประเทศอินเดียปลูก

หญ้าแฝกมาแล้วประมาณ 200 ปี เพื่อเป็นอาหาร

สัตว์แต่แนวความคิดในการน�าหญ้าแฝก 

มาใช้เพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้าได้เริ่มขึ้น หญ้าแฝก
กับการอนุรักษ์ดินและน�้า

เมื่อ 50 ปีที่ผ่านมานี่เอง ที่หมู่เกาะอินเดียตะวันตก ส�าหรับเกาะฟิจินั้น ได้มีบริษัทน�้าตาลที่น�าการ 

ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้ามาใช้ในไร่อ้อยมาแล้วกว่า 30 ปี ซึ่งประสบผลส�าเร็จเป็นอย่างด ี 

นายกรีนฟิลด์ นักอนุรักษ์ดินและน�้าฝ่ายวิชาการภูมิภาคเอเชีย ของธนาคารโลกสังเกตเห็นว่าแนว 

หญ้าแฝกซึ่งปลกูเป็นแถวขวางความลาดชนัของพื้นที่ในไร่อ้อยนั้น เมื่อเวลาผ่านไป 30 ปี สามารถปรบัพื้นที่ 

นั้นให้มสีภาพความลาดชนัลดลงเกดิเป็นพื้นที่ขั้นบนัไดดนิสูง 3 - 4 เมตร ซึ่งสรุปว่าหญ้าแฝกเป็นแนว

ท�าให้เกิดการสร้างขั้นบันไดดินได้โดยธรรมชาติในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป ผสมผสานกับเทคนคิการ 

เตรียมดิน และเพาะปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งต้องอาศัยเวลา การที่หญ้าแฝกสามารถท�าให้เกิดขั้นบันไดดิน

ได้นั้น เนื่องจากหญ้าแฝกมคีุณสมบตัพิเิศษที่สามารถแตกกอโดยการแตกหน่อที่ข้อของล�าต้น หรอืเหง้า

เหนือดินได้ตลอดเวลาเมื่อตะกอนดินมาทับถมหน้าแถวหญ้าแฝกสามารถลดการสูญเสียดินจากการ 

ชะล้าง 3 - 5 เท่าเมื่อเปรยีบเทยีบกบัในสภาพที่ไม่มหีญ้าแฝก เนื่องจากหญ้าแฝกมรีะบบรากฝอยที่หยั่งลกึ

ลงไปตามความลกึของดนิ สามารถเกาะยดึดนิให้เกดิความมั่นคงแขง็แรง ประกอบกบัหญ้าแฝกเป็นพชืที่

ไม่ไวต่อช่วงแสง จงึเจรญิเตบิโตขยายปล้องออกดอกได้ตลอดปี ท�าให้แถวหญ้าแฝกมกีารเจรญิเตบิโตใน

n หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน�้า
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หญ้าแฝกมีลักษณะยกตัวสูงขึ้นอยู่เหนือระดับผิวดินที่สูงขึ้นตลอดเวลา ดูประหนึ่งว่าเป็น 

ขั้นบันไดดินมีชีวิตสามารถงอกเงยสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าความลาดชันของพื้นที่จะถูกปรับให้อยู่ในแนว

ระดับแล้ว กระบวนการปรับโครงสร้างเป็นขั้นบันไดดินโดยแนวหญ้าแฝกจึงจะสิ้นสุดลง ต่อจากนั้นจะ

เป็นกระบวนการเพิ่มเติมความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยสร้างหน้าดินให้เป็นดินดี เนื่องจากดินมีความ 

ชุ่มชื้นมากขึ้น (แนวหญ้าแฝกลดการสูญเสยีน�้าได้ 25 - 70 เปอร์เซน็ต์) การน�าใบหญ้าแฝกที่ได้จากการ

ตดัมาใช้คลมุดนิเหล่านี้ จะเป็นการช่วยให้เกดิความสมดลุทางธรรมชาต ิได้แก่ การเพิ่มอนิทรยีวตัถ ุและ

ธาตุอาหารแก่ดนิ เพิ่มปรมิาณจุลนิทรยี์และสตัว์ในดนิ ท�าให้ดนิมชีวีติ หน้าดนิเกดิความอุดมสมบูรณ์

ซึ่งปรมิาณธาตุอาหารเมื่อตดัใบหญ้าแฝกอายุ 4 เดอืน คลุมดนิจะสลายตวัให้ธาตุอาหารแก่

หน้าดนิเฉลี่ยไนโตรเจน 1.29 เปอร์เซน็ต์ ฟอสฟอรสั 0.20 เปอร์เซน็ต์ และโพแทสเซยีม 1.3 เปอร์เซน็ต์ 

(โดยน�้าหนกัหญ้าแห้ง) นอกจากนี้ หญ้าแฝกมีระบบรากแผ่กระจายไปในแนวลึกมากกว่าออกด้านข้าง

ท�าให้แถวหญ้าแฝกต้องการพื้นที่เพื่อการเจรญิเตบิโตไม่กว้างนกั เช่น แถวหญ้าแฝกที่มอีายุตั้งแต่หนึ่งป ี

ขึ้นไป ทรงพุ่มทั้งสองข้างรวมกนัแล้วจะกนิเนื้อที่มคีวามกว้างไม่เกนิ 1.5 เมตร จงึท�าให้เสยีพื้นที่น้อยเมื่อ 

เปรยีบเทยีบกบัพชือื่นที่ปลูกเป็นแนวอนุรกัษ์เช่นเดยีวกนักบัหญ้าแฝก หรอืเมื่อเปรยีบเทยีบกบัมาตรการ

อนุรกัษ์ดนิและน�้าอื่น ๆ เช่น คนัดนิ จงึสามารถปลูกพชืเศรษฐกจิได้ใกล้ชดิแถวหญ้าแฝกโดยที่ไม่มกีาร

แข่งขนัหรอืรบกวนจากหญ้าแฝก
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ลักษณะพิเศษของกำรแตกกอ สามารถปลูกติดต่อกันให้เป็นแถวหน้ากระดานเรียงหนึ่ง

ได้ง่าย เปรียบเสมือนก�าแพงกรองตะกอนดินที่ถูกน�้ากัดเซาะและพัดพามาให้ตกทับถมด้านหน้าแถว 

หญ้าแฝก และชะลอความเรว็ของน�้าท�าให้น�้าถูกกกัเกบ็และไหลซมึลงไปใต้ดนิ

ลักษณะพิเศษของล�ำต้น เมื่อหญ้าแฝกมีอายุใกล้ออกดอกจะแตกหน่อและรากใหม่ออกมา

เสมอ เมื่อตะกอนดนิทบัถมจงึสามารถตั้งกอใหม่ได้

ควำมสำมำรถในกำรกระตุน้ให้แตกหน่อ ต้นและใบหญ้าแฝกสามารถน�าไปใช้เป็นวสัดคุลมุดนิ 

รกัษาความชุม่ชื้น และเพิ่มแร่ธาตอุาหารให้แก่ดนิเมื่อย่อยสลายแล้วเช่นเดยีวกบัปุย๋หมกัหากหญ้าแฝกแก่ 

ต้นและใบจะแห้ง เมื่อถูกไฟเผาจะแตกหน่อใหม่เขยีวสดขึ้นมาทนัท ีไม่จ�าเป็นต้องปลูกใหม่ ผลพลอยได้

จากหญ้าแฝกดอน สามารถตดัใบไปกรองเป็นตบัแฝกท�าหลงัคาได้ ส�าหรบัหญ้าแฝกหอม ใบอ่อนสามารถ

ใช้เป็นอาหารสตัว์น�าไปเลี้ยงววัเลี้ยงควายได้ ซึ่งจะต้องตดัในช่วงอาย ุ2 ถงึ 4 สปัดาห์หลงัจากตดัครั้งก่อน 

เช่น หญ้าแฝกแหล่งสายพนัธุ์ก�าแพงเพชร 2 นอกจากนี้พนัธุ์หญ้าแฝกลุ่มจากอนิเดยีกใ็ช้เลี้ยงปลาจนีได้ 

ใบหญ้าแฝกลุ่ม เมื่อตากแห้งดแีล้วน�าไปท�าพวงหรดีหรอืดอกไม้ประดษิฐ์ เครื่องถกัจกัสาน เช่น หมวก 

ตะกร้า เป็นต้น

ลักษณะพิเศษของรำก 

หญ้าแฝกมีรากที่เจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว เส้นโตหยั่งลึกลงไปในดิน 

และแตกแขนงเป็นรากฝอยประสาน

กันแน่นเหมือนตาข่ายหรือร่างแห 

เกาะยึดดินให้มีความแข็งแรงมั่นคง 

การปลูกหญ้าแฝกติดต่อกัน ระบบ

รากจะเป็นเสมอืนม่านใต้ดนิชะลอการ

ไหลซึมของน�้าใต้ดินท�าให้ความชื้นใน 

ดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถ

ป้องกันการกัดเซาะของน�้าที่ท�าให้เกิด

ร่องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเกิด

ขึ้นจากด้านล่างของแนวลาดชันย้อน

ขึ้นมาด้านบน เมื่อถงึแนวหญ้าแฝกก็

จะหยุดเพยีงแค่นั้น

รากหญ้าแฝกยงัสามารถดูดซมึสารเคม ีแร่ธาตุอาหาร พชืที่ถูกชะล้างลงไปในดนิ เช่น ปุ๋ยเคมี

สารเคมป้ีองกนัและก�าจดัแมลงศตัรพูชืเกบ็ไว้ในต้นหญ้าแฝก เป็นการป้องกนัไม่ให้สารเคมเีหล่านั้นไหลลง

ไปยงัแหล่งน�้า และปลอดภยัจากการเกดิมลภาวะของน�้าท�าให้น�้ามคีุณภาพดี

n หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน�้า
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ลักษณะพิเศษของกำรแพร่พันธุ์ พันธุ์หญ้าแฝกที่ได้รับการคัดเลือกแล้วจะมีการกระจาย

พันธุ์ด้วยเมล็ดน้อยหรือแทบไม่มีเลย จึงไม่อยู่ในลักษณะของวัชพืช หรือวัชพืชร้ายแรงเช่น พันธุ์จาก

อินเดีย ออสเตรเลีย สามารถปลูกได้ในสวนผลไม้และพื้นที่เกษตรทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการ 

เกษตรกรรมและดแูลรกัษาเสมอจะไม่ปรากฏว่ามหีญ้าแฝกต้นเลก็ ๆ ที่งอกจากเมลด็ขึ้นในบรเิวณกอหญ้าแฝก  

เลย เช่น หญ้าแฝกลุ่มที่ปลูกยดึคนันาบรเิวณช่องระบายน�้าในแถบภาคใต้ที่จงัหวดัสงขลา และนราธวิาส

ลกัษณะพเิศษของแนวรั้วหญ้ำแฝก หญ้าแฝกกนิเนื้อที่ไม่กว้าง เช่น ความกว้างไม่เกนิ 1.5 

เมตร สามารถปลูกพชืเศรษฐกจิได้ชดิแนวหญ้าแฝกจงึท�าให้เสยีพื้นที่น้อย

ควำมง่ำยและสะดวกในกำรขยำยผล การใช้หญ้าแฝกในระบบอนรุกัษ์ดนิและน�้านั้น เกษตรกร

สามารถท�าเองได้ในลกัษณะค่อยเป็นค่อยไป หากพยายามท�าความเข้าใจ และประสงค์จะรกัษาทรพัยากร

ที่ดนิไม่ให้เสื่อมโทรม มศีกัยภาพในการผลติสูง หรอืช่วยป้องกนัการกดัเซาะของน�้าไม่ให้เกดิตะกอนดนิ

ไหลลงไปทบัถมยงัแหล่งน�้า ซึ่งเป็นผลดตี่อสงัคมโดยส่วนรวม

การปลูกหญ้าแฝกท�าได้ง่าย เกษตรกรสามารถช่วยกนัปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกนัการกดัเซาะ

ของดนิได้ การขยายพนัธุ์สามารถท�าได้จากการแยกหน่อหรอืต้น ซึ่งหญ้าแฝกมกีารเจรญิเตบิโตแตกกอ 

อย่างรวดเร็ว จึงสามารถขยายพันธุ์ได้ตลอดเวลา การปลูกหญ้าแฝกสามารถปลูกได้ทุกสภาพพื้นที่  

หญ้าแฝกเป็นพืชที่ค่อนข้างมีข้อจ�ากัดน้อยยกเว้นบางพื้นที่ ซึ่งมีปัญหาสภาพความรุนแรงของพื้นที่มาก 

ได้แก่ พื้นที่เค็มจัดชายทะเล พื้นที่กรดจัด พื้นที่พรุเก่าซึ่งจะต้องท�าการปรับสภาพดินด้วยการใส่ปูน

หรอืหนิฝุ่นเสยีก่อน พื้นที่สูงที่ท้องฟ้าปิดเกอืบตลอดปีซึ่งมคีวามเข้มของแสงแดดไม่เพยีงพอ เช่น พื้นที่ 
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ปางตอง อ�าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่แก้ไขได้โดยการใช้พันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น 

สายพนัธุ์แม่ฮ่องสอน สายพนัธุ์แม่ลาน้อย สายพนัธุ์ปางมะผ้า หรอืสายพนัธุ์ที่น�าเข้ามา เช่น สายพนัธุ์

พระราชทาน สายพนัธุ์ญี่ปุ่น เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายการปลูกหญ้าแฝกให้เป็นแนวรั้วหรือแนวพืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน�้านั้น หากท�าด้วย

เทคนคิที่ถูกต้องและมีการวางแผนและควบคุมงานที่รัดกุม เช่น ใช้พันธุ์ที่เหมาะสม มีการใช้ปุ๋ยปลูก

ให้ถูกต้องตามฤดูกาล ใช้หน่อหญ้าแฝกที่มีคุณภาพก็สามารถที่จะลดต้นทุนได้หรือลงทุนต�่า เกษตรกร

สามารถด�าเนนิการได้เอง

ในสภาวะแวดล้อมโลกที่มกีารเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ป่าไม้ลดลงอย่างรวดเรว็ ท�าให้การตกของ

ฝนแปรปรวน ไม่แน่นอน ความรนุแรงของพายฝุนมมีากขึ้น เกดิสภาพน�้าท่วมฉบัพลนั บางพื้นที่แห้งแล้ง 

มีผลกระทบต่อทุกคนทั้งชุมชนเมืองและชนบท การปลูกหญ้าแฝกในระบบอนุรักษ์ดินและน�้าสามารถ

ท�าได้อย่างรวดเรว็หากทกุคนมส่ีวนร่วมจะปลกูได้เป็นพื้นที่กว้างขวาง สามารถป้องกนัปัญหาน�้าท่วมอย่าง 

ฉบัพลนั ลดความแห้งแล้งทั้งในพื้นที่เพาะปลกูและชมุชนเมอืง เช่น การปลกูหญ้าแฝกเพื่อชะลอความเรว็

ของน�้าตามทางน�้าธรรมชาต ิและพื้นที่ลาดชนัต่าง ๆ

n หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน�้า
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วิธีการปลูกแนวหญ้าแฝก
กำรปลูกแทนคันดินเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและควำมชุ่มชื้น ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนว

ระดบัขวางความลาดเทในต้นฤดูฝนโดยการไถพรวนดนิ และท�าร่องจ�านวน 1 ร่องไถ แล้วปลูกหญ้าแฝก

ลงในร่องไถ ระยะปลูกระหว่างต้นหรอืกอห่างกนัประมาณ 5 เซนตเิมตร ปลูก 1 ต้นต่อหลุมหรอื 1 - 3 

หน่อต่อหลุม กรณทีี่มีการเตรียมกล้าหญ้าแฝกมาอย่างดีแล้ว กลบดินรอบโคนต้นให้แน่น ระยะห่าง 

ระหว่างแถวแฝกจะไม่เกนิ 2 เมตร ตามแนวตั้ง หญ้าแฝกจะเจรญิเตบิโตแตกกอชดิกนัภายใน 4 - 6 เดอืน 

หรอื 1 - 3 ฤดูเพาะปลูก กรณพีื้นที่แห้งแล้ง ควรตดัหญ้าแฝก 1 - 2 เดอืนต่อครั้งให้สูงประมาณ  

30 - 50 เซนตเิมตร เพื่อเร่งให้มกีารแตกกอ

กำรปลูกเพื่อควบคุมร่องน�้ำและกระจำยน�้ำ การปลูกหญ้าแฝกเพื่อควบคุมร่องน�้าไม่ให้ถูก 

กดัเซาะพงัทลายมากยิ่งขึ้น และท�าให้เกดิคนัดนิกั้นน�้าจะต้องมกีารเตรยีมกล้าหญ้าแฝกเป็นอย่างด ี เช่น

เพาะช�ากล้าหญ้าแฝกในถงุพลาสตกิจนกระทั่งแตกกอเตม็ถงุและแขง็แรงดแีล้วจงึน�าไปปลกูในร่องน�้าโดย

ขดุหลมุปลกูขวางร่องน�้าเป็นแนวตรง หรอืเป็นแนวหวัลกูศรย้อนทางกบัทศิทางน�้าไหลอาจใช้กระสอบทราย

หรอืก้อนหนิช่วยท�าคนัเสรมิฐานให้มั่นคงตามแนวปลูกหญ้าแฝก ควรปลูกหญ้าแฝกให้ชดิตดิกนัยิ่งกว่า

วธิแีรก ระยะห่างระหว่างแนวปลูกหญ้าแฝกจะไม่เกนิ 2 เมตร ตามแนวตั้งหลงัจากเกดิคนัดนิกั้นน�้าแล้ว

จะปลกูหญ้าแฝกต่อจากแนวคนัดนิกั้นน�้านั้นออกไปทั้งสองข้างเพื่อเป็นการกระจายน�้าเข้าสูพ่ื้นที่เพาะปลกู

กำรปลกูเพื่อรกัษำควำมชุ่มชื้น ปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดบัที่ระดบัน�้าสูงสุดท่วมถงึ 1 แนว

และปลูกเพิ่มขึ้นอกี 1 - 2 แนว เหนอืแนวแรก ซึ่งขึ้นอยู่กบัความลกึของขอบสระ ระยะปลูกระหว่างต้น 

5 เซนตเิมตร
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ค�าบรรยายภาพหน้าตัดแนวรั้วหญ้าแฝก
ก. น�้าและตะกอนดนิไหลมาปะทะกอหญ้าแฝก

ข. ตะกอนดินจะตกค้างอยู่ (เมื่อเวลาผ่านไปหญ้าแฝกจะแตกหน่อสูง 

 ขึ้นมาเป็นชั้น ๆ)

ค. น�้าไหลผ่านไปอย่างช้า ๆ บางส่วนไหลซมึลงสู่ใต้ดนิ

ง. รากหยั่งลงลกึและแผ่กว้างเพยีง 50 เซนตเิมตร

n หญ้าแฝกกับการอนุรักษ์ดินและน�้า
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เรียบเรียงโดย ดร.ธวัชชัย ณ นคร/ดร.มงคล พานิชกุล

การใช้
	 หญ้าแฝก		
 ในพื้นที่เกษตร
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พื้นทีท่�าการเกษตรในเขตร้อนชืน้ มกัมปัีญหาด้านความอดุมสมบรูณ์ของ

ดนิ ดนิเสื่อมโทรมอนัเนื่องจากมกีารชะล้างพงัทลายสูง การใช้ที่ดนิที่ขาดการอนุรกัษ์ 

และมีอัตราการสลายตัวของอินทรียวัตถุค่อนข้างสูง ปัจจัยเหล่านี้ท�าให้ความสามารถในการให้ผลผลิต

ทางการเกษตรของดินลดลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผลผลิตพืชลดลงด้วย ต้องใช้ปัจจัยในการผลิตเพิ่ม

ขึ้นท�าให้เพิ่มต้นทุนในการผลิต ตลอดจนท�าให้แหล่งน�้าตื้นเขิน การน�าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่เกษตร

อย่างมรีะบบตามวตัถุประสงค์ต่าง ๆ นบัว่าเป็นการจดัการดนิและรกัษาสภาพแวดล้อมที่มคีุณค่าและมี

ประโยชน์มาก โดยเฉพาะการรกัษาความชื้นของดนิ และลดความรุนแรงของการชะล้างพงัทลายของดนิ

ในพื้นที่ลาดชนั

หญ้ำแฝก เป็นพืชที่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในเชิงฟื้นฟูปรับปรุงบ�ารุงดินและอนุรักษ์ 

สภาพแวดล้อมไปในเวลาเดยีวกนั การน�าหญ้าแฝกไปปลูกในพื้นที่เกษตรนั้น ควรมกีารจดัการและดูแล

รกัษาบ้างตามสมควร เช่น ควรมกีารปลูกซ่อมหญ้าแฝกที่ใช้ในการคลุมดนิอย่างสม�่าเสมอ ซึ่งจะพบว่า 

หญ้าแฝกนอกจากไม่ใช่วชัพชืแล้ว ยงัพบว่าหญ้าแฝกมปีระโยชน์ทางการเกษตรนานปัการ

การน�าระบบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร
การน�าระบบหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตร อาจจ�าแนกออกได้ตามลักษณะการใช้

ที่ดนิดงันี้ คอื

พื้นที่นำ ควรใช้หญ้าแฝกปลูกเพื่อแสดงขอบเขตล้อมรอบพื้นที่นาบริเวณขอบคันนา ตัดใบ

หญ้าแฝกคลุมดินที่ปลูกพืชผักหรือพืชไร่ในนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยว เป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในนาข้าว

และรักษาความชื้นในดินให้กับพืชที่ปลูกหลังนาในฤดูแล้งได้ นอกจากจะเป็นการประหยัดการใช้น�้าที่ไม่

ต้องท�านาปรงัแล้ว ยงันบัว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดนิอย่างมปีระสทิธภิาพอกีด้วย

n การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
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พื้นที่ไร่ ควรใช้หญ้าแฝกปลูกเป็นแถวในพื้นที่ปลูกพชืไร่ ในพื้นที่ราบ โดยปลูกเป็นแถวสลบั

กับแถบปลูกพืชไร่ จะช่วยกักเก็บเม็ดดินและเศษใบไม้ใบหญ้าที่ถูกพัดพามากับน�้ามาสะสมอยู่หน้าแถว

หญ้าแฝกที่ปลกูตามแนวระดบั ท�าให้หน้าดนิไม่สญูไปกบัน�้า แต่จะสร้างเป็นขั้นบนัไดธรรมชาตอิยูห่น้าแถว 

หญ้าแฝก ยิ่งไปกว่านั้น แถวหญ้าแฝกยังชะลอการไหลของน�้า เปิดโอกาสให้น�้าซึมซาบไปตามแผงราก

ของหญ้าแฝกที่เจริญเติบโตและชอนไชผ่านลงไปในดินชั้นล่าง น�้าส่วนที่มากเกินไปก็จะไหลลงไปสะสม

เป็นน�้าใต้ดินในดินชั้นล่าง ที่จะกลายเป็นแหล่งน�้าของพื้นที่ในฤดูแล้งและหญ้าแฝกที่มีระบบรากลึกก ็

มีส่วนท�าให้น�้าใต้ดินนี้ถูกดึงขึ้นมายังผิวดินเป็นการท�าให้พื้นดินมีความชื้นมากกว่าพื้นที่อื่น นอกจากนี้ 

เรายังสามารถตัดใบหญ้าแฝกมาคลุมดินระหว่างแถวพืชไร่เพื่อรักษาความชื้นให้กับดินและพืชที่ปลูก

ได้อีกด้วย นับว่าเป็นวิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดิน และท�าให้มีการหมุนเวียนของธาตุอาหารจากดิน 

ชั้นล่างขึ้นมาสู่ดนิชั้นบนไปพร้อมกนั
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พื้นที่ปลกูผกั ไม้ดอกและไม้ประดบั ควรใช้หญ้าแฝกปลกูรอบพื้นที่ยกร่องหรอืรอบแปลงเพาะ

ปลูกพชืผกั ไม้ดอก ไม้ประดบั เพื่อตดัใบหญ้าแฝกน�าไปคลุมดนิทดแทนการใช้ฟางข้าว ซึ่งเป็นวธิดีั้งเดมิ

และนบัวนัจะหาฟางข้าวได้ยากขึ้น นอกจากเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายฟางข้าวจากในนาแล้ว ยงั

ช่วยป้องกนัการพงัทลายของร่องปลูกพชืได้อย่างดอีกีด้วย ข้อได้เปรยีบอกีอย่างคอื เป็นวสัดุคลุมดนิที่

สามารถสร้างขึ้นมาได้เองในพื้นที่โดยไม่ต้องขนย้ายมาจากที่อื่น

พื้นที่สวนไม้ผลยนืต้น ยำงพำรำ และปำล์มน�ำ้มนั

พื้นที่ที่เป็นสวนไม้ผลดั้งเดมิ พื้นที่เกษตรที่เป็นสวนไม้ผลยืนต้นดั้งเดมิ จดัว่าเป็นระบบที่มี

ความสมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยนืดอียู่แล้วไม่มคีวามจ�าเป็นที่จะต้องน�าหญ้าแฝกไปปลูก เช่นเดยีวกบัพื้นที่

ที่เป็นป่าสมบรูณ์ นอกจากหญ้าแฝกไม่สามารถเจรญิเตบิโตได้เป็นปกตเินื่องจากมแีสงแดดไม่เพยีงพอแล้ว 

ยงัเป็นการปลูกหญ้าแฝกที่ไม่เหมาะสมและถูกต้องอกีด้วย หากเป็นไม้ผลยนืต้นที่มอีายุไม่เกนิ 3 ปี หรอื

ทรงพุม่ยงัไม่ชดิตดิกนั และมปัีญหาเรื่องความแห้งแล้งและการชะล้างพงัทลายของดนิ กอ็าจใช้หญ้าแฝก

ปลูกเป็นแถวตามความยาวของแถว

n การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
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ไม้ผลนอกเขตทรงพุม่ของไม้ผลที่ปลกูรอบ ๆ  โคนต้น ไม้ผลที่ปลกูรศัมปีระมาณ 1.5 - 2.0 เมตร 

ในลักษณะครึ่งวงกลมแหงนรับน�้าส�าหรับพื้นที่ลาดชัน หรือลักษณะวงกลมส�าหรับพื้นที่ราบ เพื่อตัด 

ใบหญ้าแฝกคลุมดนิบรเิวณโคนต้นไม้ผลเพื่อสงวนน�้าในดนิและลดการชะล้างพงัทลายของดนิ

พื้นที่เริ่มปลกูสร้ำงสวนไม้ผล พื้นที่เกษตรที่เป็นสวนไม้ผลยนืต้นที่เริ่มขึ้นมาใหม่ หรอืรื้อสวน

เก่าเพื่อปลกูสวนไม้ผลใหม่ หรอืสวนยางพาราที่รื้อปลกูใหม่ ควรปลกูหญ้าแฝกขวางความลาดเทตามแนว

ระดบัขนานไปกบัแถวไม้ยนืต้น ไม้ผล หรอืปลกูรอบเฉพาะหลมุปลกูไม้ผลแบบครึ่งวงกลม แหงนรบัความ

ลาดเทเพื่อป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิและตดัใบคลมุดนิ หรอืแบบวงกลมส�าหรบัในพื้นที่ราบ แล้วตดั

ใบคลมุดนิเพื่อรกัษาความชื้นในดนิ และเป็นการรกัษาความอดุมสมบรูณ์ของดนิเพื่อความยั่งยนืของระบบ 

หรอืปลูกแนวหญ้าแฝกให้เป็นระบบในพื้นที่ที่เปลี่ยนจากพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม แห้งแล้ง ที่ดนิเหมอืงแร่ร้าง 

และที่ดนิที่มปัีญหาด้านต่าง ๆ  ให้กลายมาเป็นป่าที่กนิได้ การปลกูหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรประเภทนี้ควร

ปลกูรอบไม้ผลที่เริ่มปลกูใหม่โดยปลกูหญ้าแฝกในลกัษณะวงกลมในพื้นที่ราบ และครึ่งวงกลมแหงนรบัน�้า

ไหลบ่าและตะกอนดนิในพื้นที่ลาดชนั โดยปลกูห่างจากกล้าไม้ผลที่ปลกูให้มรีศัมปีระมาณ 1.5 - 2.0 เมตร 

ซึ่งจะขึ้นอยูก่บัประเภทหรอืขนาดของไม้ผลและควรใส่ปุย๋หมกัหรอืปุย๋คอกร่วมกบัปุย๋เคมสีตูร 15-15-15 

อตัรา 25 กโิลกรมัต่อไร่ เพื่อเป็นการปรบัปรุงบ�ารุงดนิขั้นต้น ตอนปลูกหญ้าแฝกด้วย

การปลกูในสวนผลไม้ระยะที่ไม้ผลยงัไม่โต หรอืปลกูก่อนที่จะลงไม้ผล ระยะห่างระหว่างแถว

ของหญ้าแฝกจะขึ้นอยู่กบัระยะปลูกของไม้ผล โดยปลูกแถวหญ้าแฝกขนานไปกบัแถวของไม้ผลห่างจาก

แถวไม้ผลพอประมาณ เช่น 1.5 เมตร แถวหญ้าแฝกนอกจากจะป้องกนัดนิพงัทลายและรกัษาความชื้น
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ของดินตามปกติแล้ว การตัดหญ้าแฝกบ่อย ๆ และน�าใบหญ้าแฝกมาคลุมโคนต้นไม้ผลจะเป็นการ 

ช่วยเพิ่มประสทิธภิาพในการรกัษาความชื้นและความอุดมสมบูรณ์ของดนิเพิ่มขึ้น

ตวัอย่างการปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ การปลูกหญ้าแฝกเป็นแนว

แสดงขอบเขตพื้นที่นาข้าว จงัหวดัพทัลงุ การปลกูหญ้าแฝกร่วมกบัไม้ผลในพื้นที่ลาดชนัโครงการดอยตงุ 

อ�าเภอแม่ฟ้าหลวง จงัหวดัเชยีงราย การปลกูแนวรั้วหญ้าแฝกในพื้นที่ปลกูพชืไร่ร่วมกบัมะนาวในพื้นที่ราบ

ที่มเีนื้อดนิเป็นดนิร่วนทรายปนหนิกรวดกลม และมนี�้าท่วมเป็นประจ�าที่อ�าเภอแก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี

โดยปลกูหญ้าแฝกเป็นแถวสลบักบัแถบปลกูพชืไร่ สามารถลดความรนุแรงของน�้าท่วมได้ เพราะน�้าจะซมึ

ลงไปอย่างช้า ๆ  ตามแผงรากหญ้าแฝกที่เจรญิเตบิโตชอนไชผ่านดนิที่อดัแน่นอยูร่ะหว่างหนิกรวดกลมใน

ดนิล่างซึ่งอยูล่กึจากผวิดนิบน 50 - 75 เซนตเิมตรได้ เป็นการช่วยระบายน�้าที่ท่วมขงัของดนิตามธรรมชาติ

ที่ลงทุนต�่า และควรมกีารตดัใบหญ้าแฝกเป็นประจ�า ไม่ปล่อยให้หญ้าแฝกย่างปล้องออกดอก โดยครั้ง

แรกให้ตดัหลงัจากปลูกหญ้าแฝกแล้วประมาณ 3 เดอืน เพื่อเร่งให้หญ้าแฝกมกีารแตกกอตามแนวราบ

เพิ่มขึ้น และควรตดัใบหญ้าแฝกให้มคีวามสูงประมาณ 30 เซนตเิมตร การตดัครั้งต่อไปควรกระท�าทุก 

1 - 2 เดอืน ส�าหรบัในพื้นที่ลาดชนั ควรน�าใบหญ้าแฝกที่ตดัไปวางบรเิวณโคนหญ้าแฝก โดยวางเหนอื

แถวแฝกเพื่อกักตะกอนดินและเศษพืช การปลูกหญ้าแฝกให้มีจ�านวนแถวแนวหญ้าแฝกมากหรือน้อย 

ขึ้นอยูก่บัความลาดชนัของพื้นที่และปรมิาณพื้นที่รบัน�้าแต่ละช่วงของความลาดชนั ตลอดจนระยะห่างตาม

แนวดิ่งประมาณ 1.50 เมตร เป็นต้น

n การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
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พื้นที่เกษตรที่มีระบบกำรปลูกพืช

แบบผสมผสำน การใช้หญ้าแฝกในระบบการปลกู

พชื แบบผสมผสานมหีลายรปูแบบ ระบบการปลกู

พชืแบบผสมผสานจะมคีวามหลากหลายในชนดิ 

ของพชื (biodiversity) เป็นระบบพชืเดี่ยว (sin-

gle cropping system) ในพื้นที่เลก็ ๆ  และระบบ 

ปลกูพชืแบบผสมผสาน (integrated cropping 

system) และความแตกต่างกนัของลกัษณะสภาพ 

พื้นที่ (topography) ที่ปลกูพชืเกษตร ดงันั้น การ

ใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกของเกษตรกร ในแต่ละ 

รูปแบบของการปลูกพชื จะมมีากน้อยไม่เหมอืน

กัน เช่น ในสภาพพื้นที่สูงลาดชัน ประโยชน์

ของหญ้าแฝกนอกจากการตัดคลุมดินเพื่อช่วย

อนุรกัษ์น�้าในดนิ ช่วยเพิ่มอนิทรยีวตัถุให้กบัดนิ 

และช่วยท�าให้มีการหมุนเวียนของธาตุอาหาร

พืชจากดินชั้นล่างขึ้นมาสู่ดินชั้นบนแล้ว แถว 

หญ้าแฝกที่ปลูกตามแนวระดับ ยังช่วยลดการ

ชะล้างพงัทลายของหน้าดนิได้เป็นอย่างดอีกีด้วย 

ขณะที่พื้นที่ราบที่มดีนิเสื่อมโทรม ประโยชน์ของ

หญ้าแฝกจะเน้นในแง่ของการปรับปรุงบ�ารุงดิน 

ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มความ

ชุ่มชื้นให้กบัดนิ

ผลจำกกำรใช้หญ้ำแฝกในพื้นที่เกษตรแบบผสมผสำน พอสรปุได้ดงันี้

กำรปลกูหญ้ำแฝกเป็นแถว ห่างกนัประมาณ 6.0 เมตร สามารถตดัใบหญ้าแฝกคลุมดนิได้ปี

ละประมาณ 1.8 - 2.6 ตนัต่อไร่ หรอืคดิเป็นธาตุอาหารพชื ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และโพแทสเซยีมจะ

ได้ประมาณ 17 - 44, 1 - 6 และ 36 - 80 กโิลกรมัต่อไร่ต่อปี ตามล�าดบั

กำรใช้หญ้ำแฝกปลกูเป็นรปูวงกลมในพื้นที่รำบ ในรศัม ี2.0 เมตร หรอืพื้นที่ที่มคีวามลาดเท

น้อย แต่หลายทศิทางรอบโคนต้นไม้ สามารถตดัหญ้าแฝกคลมุโคนต้นได้ปีละประมาณ 50 - 70 กโิลกรมั

ต่อต้น และท�าให้ความชื้นของดนิบรเิวณโคนต้นเพิ่มขึ้นถงึ 35 เปอร์เซน็ต์

แถวหญ้ำแฝกช่วยลดกำรพงัทลำยของดนิ ในระบบการปลกูพชืแบบผสมผสานที่มไีม้ผลเป็น

หลกัแบบต่าง ๆ  แถวหญ้าแฝกสามารถลดปรมิาณน�้าไหลบ่าหน้าดนิ (run-off water) และตะกอนดนิได้

ถงึ 2 - 6 และ 6 - 36 เท่า ตามล�าดบั ทั้งนี้ ระบบที่มสีบัปะรดเป็นพชืแซม จะมปีรมิาณน�้าไหลบ่าหน้า

ดนิและตะกอนดนิน้อยที่สุด ขณะที่ระบบที่มกีล้วยเป็นพชืแซมมมีากที่สุด



65

ประโยชน์ที่ได้รับจากรูปแบบการปลูกพืชในระบบ

ผสมผสานดังกล่าวนี้ คือการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม ดินเลว 

ฝนแล้ง มาเป็นระบบการเกษตรยั่งยืนในรูปป่ากินได้โดยใช้

หญ้าแฝกช่วยในการรักษาและพัฒนาระบบในช่วงแรก เมื่อ 

ไม้ผลต่าง ๆ  เจรญิเตบิโตจนกระทั่งให้ผลผลติ มทีรงพุ่มชดิตดิ

กนัครอบคลุมพื้นที่เป็นป่ากนิได้แล้ว หญ้าแฝกจะหมดบทบาท

ลงในที่สุด

การปลูกแนวรั้วหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
กล้าหญ้าแฝกที่ใช้อาจเป็นของทางราชการที่เพาะช�า

ในถุงพลาสติกอายุประมาณ 45 วัน หรือกล้าหญ้าแฝกที่ได้

จากแปลงขยายพันธุ์และแหล่งธรรมชาติโดยขุดหญ้าแฝกทั้ง

กอขึ้นมาตดัรากให้เหลอื 10 - 15 เซนตเิมตร และตดัต้นให้

เหลอื 20 เซนตเิมตร แยกหน่อแล้วมดัรวมเช่นเดยีวกบัการถอน 

กล้าข้าว น�าไปแช่น�้าให้น�้าท่วมรากอยู่ประมาณ 5 - 7 วัน  

จนมีรากใหม่แตกออกมา (ดูรายละเอียดในบทที่ 5) จึงน�าไป

ปลูกตามขั้นตอนต่อไปนี้

n การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
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ปลกูเป็นแถวเดี่ยวตำมแนวระดบั ขวำงควำมลำดเทของพื้นที่ ในพื้นที่ลาดชนั โดยวางแนว

หญ้าแฝกตามแนวระดบัขวางความลาดเทของพื้นที่ ก�าหนดระยะห่างระหว่างแถวหญ้าแฝกในแนวดิ่ง 

1.5 เมตร หรอื 6 - 10 เมตร ตามระยะปลูกของไม้ผลยนืต้นที่ถูกปรบัแนวปลูกขึ้นหรอืลงเลก็น้อย 

ให้โค้งไปตามพื้นที่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานและการปลูกพืช หลังจากปรับแนวแล้วให้ท�าการเปิด

ร่องไปตามแนวที่วางไว้ลกึประมาณ 10 - 15 เซนตเิมตร พร้อมที่จะปลูกหญ้าแฝกต่อไป หากเป็นพื้นที่ 

ลาดชันที่เป็นดินเลวหรือมีความอุดมสมบูรณ์ต�่า ก่อนปลูกควรคลุกดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วม

กบัปุ๋ยเคมสีูตร 15-15-15 อตัรา 25 กโิลกรมัต่อไร่ จะช่วยให้หญ้าแฝกตั้งตวัได้เรว็และมกีารเจรญิ

เติบโตได้ดีในระยะแรก ระยะที่ไม้ผลยังเล็กอยู่เกษตรกรสามารถใช้ที่ดินปลูกพืชไร่หรือพืชผักแซม  

เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลอืง ถั่วเขยีว กะหล�่าปล ีเป็นต้น โดยมกีารตดัใบหญ้าแฝกก่อนออกดอกและน�าใบ

หญ้าแฝกที่ตดัไปคลุมดนิในแปลงปลูกพชืระหว่างแนวแถวหญ้าแฝก และโคนต้นไม้ผล

ฤดูที่เหมำะสม ฤดูปลูกที่เหมาะสมได้แก่ ต้นฤดูฝน ควรปลูกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น 

พอเพยีง ส�าหรบัพื้นที่ที่สามารถให้น�้าได้กค็วรปลูกก่อนฤดูฝน เพื่อให้หญ้าแฝกมกีารเจรญิเตบิโตพอที่

จะท�าหน้าที่ตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ได้ตั้งแต่ต้นฤดูฝนแรก โดยทั่วไปหญ้าแฝกจะตั้งตัวและแตกกอ

ชดิตดิกนัเป็นแนวรั้วหญ้าแฝกที่ดไีด้ จะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดอืน ซึ่งขึ้นอยู่กบัความอุดม

สมบูรณ์ของดนิเป็นส�าคญั
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การปลกูหญ้าแฝกเพือ่การรกัษาความชุม่ชืน้ในดนิ ในพืน้ทีก่ารเกษตร
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรที่ใช้ปลูกพืชไร่และไม้ผลเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นการ

เกษตรที่อาศัยน�้าฝนที่มักประสบปัญหาภัยแล้งอยู่เสมอ พืชที่เพาะปลูกจะขาดแคลนน�้าเป็นประจ�า 

สร้างความเสยีหายแก่พชืและเศรษฐกจิของประเทศเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหาภาวะพชืขาดแคลน

น�้าในพื้นที่เกษตรน�้าฝน คอืการใช้น�้าอย่างมปีระสทิธภิาพและการเกบ็รกัษาความชื้นจากน�้าฝนที่ตกไว้

ในดนิให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ การใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน�้าในพื้นที่เกษตร นบัว่าเป็น

เทคโนโลยแีบบง่าย ๆ  เกษตรกรสามารถด�าเนนิการได้เอง ทั้งยงัไม่ต้องดแูลรกัษาหลงัการปลูกมากนกั

และประหยดัค่าใช้จ่ายมากกว่าวธิอีื่น ๆ ด้วย

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อให้มีการเจริญเติบโตได้ดีและรวดเร็วควรต้องมีการดูแลรักษาบ้าง 

พอสมควรหลังจากปลูกแล้วควรมีการปลูกซ่อมต้นที่ตายทันที เมื่อต้นหญ้าแฝกตั้งตัวได้แล้ว ควรม ี

การตัดใบหญ้าแฝกให้สูงจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะช่วยให้หญ้าแฝกแตกกอชิดติด

กนัเรว็ขึ้น นอกจากนี้เมื่อหญ้าแฝกเจรญิเตบิโตเตม็ที่ กค็วรมกีารตดัใบไปใช้ประโยชน์ น�าใบที่ตดัไป 

คลุมดิน หรือโคนต้นไม้ผลเพื่อช่วยลดการระเหยของน�้าจากผิวดิน การตัดใบอย่างสม�่าเสมอจะช่วย

ป้องกันมิให้หญ้าแฝกออกดอก และจะท�าให้หญ้าแฝกแตกหน่อเพิ่มขึ้น ท�าให้แนวหญ้าแฝกสานชิด

ติดกันเป็นก�าแพงแน่น ท�าหน้าที่กรองตะกอนดินได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด น�้ามีโอกาสไหลซึมลง

ไปเกบ็กกัรกัษาไว้ในดนิได้ทั่วพื้นที่ ซึ่งจะท�าให้ดนิมคีวามชุ่มชื้น เป็นประโยชน์ต่อพชืหลกัที่ปลูกไว้ต่อ

ไป ทั้งนี้วธิกีารและรปูแบบการปลกูหญ้าแฝกจะขึ้นอยูก่บัลกัษณะของพื้นที่ที่เกษตรกรสามารถเลอืกใช้

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได้ตามความเหมาะสมต่อไป

n การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
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รปูแบบการปลกูแนวรัว้หญ้าแฝกเพือ่ประยกุต์ใช้กบัลกัษณะพืน้ทีต่่าง ๆ
พื้นที่ที่มีควำมลำดชัน ในพื้นที่ที่มีความลาดชันโดยเฉพาะแถบภาคเหนือและภาคใต้ของ

ประเทศ ที่เกษตรกรนยิมปลูกไม้ผลยนืต้นบนคนัคูรบัน�้ารอบเขา (hillside ditch) หรอืบนขั้นบนัไดดนิ 

(bench terrace) ซึ่งมักจะประสบปัญหาคันดินที่สร้างไว้ถูกน�้าฝนกัดเซาะพังทลายเสียหายเป็นประจ�า  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จใหม่ ๆ เพื่อป้องกันความเสียหายดังกล่าวมาตรการที่

เหมาะสมซึ่งเป็นวธิง่ีาย ๆ  ได้แก่ การปลกูหญ้าแฝกให้เป็นแนวรั้วบรเิวณรมิคนัครูบัน�้ารอบเขา หรอืรมิขั้น

บนัไดดนิด้านนอก เพื่อเสรมิระบบอนุรกัษ์ดนิและน�้าในการป้องกนัการชะล้างพงัทลายของดนิ

ส�าหรบัพื้นที่ที่ไม่มขีั้นบนัไดดนิหรอืคนัดนิแต่มคีวามลาดชนั การปลกูหญ้าแฝกเพื่อการอนรุกัษ์

ดนิและน�้าควบคู่กบัการปลูกไม้ผลยนืต้น อาจท�าได้โดยวางแนวปลูกหญ้าแฝกตามแนวระดบัขวางความ

ลาดเทของพื้นที่ตลอดพื้นที่โดยให้แต่ละแถวของหญ้าแฝกห่างกนัตามแนวดิ่ง 1.5 เมตร หรอื 6.0 - 10 

เมตร ตามระยะปลูกของไม้ผลยืนต้นแล้วแต่กรณี ส�าหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก ๆ โดยการปลูก 

หญ้าแฝกเป็นรูปครึ่งวงกลมรศัม ี1.5 - 2.0 เมตร แหงนรบัความลาดชนัของพื้นที่บรเิวณโคนต้นไม้ผล

ยนืต้นที่ปลูก ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเกบ็กกัน�้าและตะกอนดนิได้ดขีึ้น

พื้นที่รำบ บนพื้นที่ที่ไม่มคีวามลาดชนัหรอืพื้นที่ราบจะมปัีญหาเกี่ยวกบัการไหลบ่าหน้าดนิของ

น�้าและมกีารสูญเสยีหน้าดนิน้อย อย่างไรกด็แีม้ว่าจะเป็นพื้นที่ราบเพยีงใดกต็าม การไหลบ่าของน�้าฝนก็

จะเกดิขึ้นได้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมฝีนตกหนกัจนน�้าไม่สามารถไหลซมึลงไปในดนิได้ทนั ดงันั้น 

การปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดิน และเก็บกักหน้าดินให้อยู่ในพื้นที่ก็ยังมีความจ�าเป็นอยู่ 

จดุประสงค์หลกัในการปลกูหญ้าแฝก อาจปลกูเป็นแถวเดี่ยวล้อมรอบพื้นที่ หรอืเป็นแถวยาวระหว่างแถว

ไม้ผลหรอืแถบพชืไร่ หรอืเป็นรปูวงกลมหรอืครึ่งวงกลมบรเิวณโคนต้นไม้ผล โดยใช้รศัม ี1.5 - 2.0 เมตร 

การตัดหญ้าแฝกคลุมดิน นอกจากจะช่วยเพิ่มความชื้นและอินทรียวัตถุให้กับดินแล้ว ยังช่วยให้มีการ

หมุนเวยีนของธาตุอาหารพชืจากดนิล่างขึ้นมาสู่ดนิบนได้อกีด้วย อนัเป็นการปรบัปรุงความอุดมสมบูรณ์

ของดนิด้วยวธิงี่าย ๆ และมปีระสทิธภิาพ
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การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่เกษตรส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อป้องกันหรือลดการชะล้าง 

พงัทลายของหน้าดนิรกัษาความชุม่ชื้นในดนิ เพิ่มอนิทรยีวตัถใุห้กบัดนิ หมนุเวยีนธาตอุาหารพชื

จากดนิล่าง ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพชื ให้กลบัคนืสู่ดนิบน และเป็นประโยชน์ต่อพชื จากการ

ย่อยสลายของใบหญ้าแฝกที่ตดัคลุมดนิ และเพื่อแสดงขอบเขตของพื้นที่ ล�าต้นของหญ้าแฝก 

จะช่วยกรองกักเก็บตะกอนดินโดยปล่อยให้น�้าไหลผ่านไปได้บางส่วน ส่วนรากของหญ้าแฝก

ซึ่งหยั่งลึกลงไปในดิน ท�าหน้าที่เสมือนก�าแพง

ใต้ดิน จะช่วยให้น�้าฝนซึมลงสู่ดินล่าง ช่วยให้ดิน

มีการระบายน�้าดี ท�าให้ดินโปร่งและมีการถ่ายเท

อากาศดีขึ้น การตัดใบหญ้าแฝกคลุมดินเพื่อเพิ่ม

อินทรียวัตถุให้กับดิน รักษาความชื้นในดินและ

การย่อยสลาย ปลดปล่อยธาตอุาหารออกมาให้เป็น

ประโยชน์กบัพชืที่ปลูก ในพื้นที่ปลูกพชืผกั ไม้ดอก 

และไม้ประดับ การใช้หญ้าแฝกปลูกรอบแปลงที่ 

ยกร่องเพื่อกันการพังทลายของขอบร่องหรือของ

แปลง และตัดใบหญ้าแฝกน�าไปคลุมดินทดแทน

การใช้ฟางข้าวเป็นการสร้างวัสดุคลุมดินขึ้นเองใน

พื้นที่ ส่วนในพื้นที่สวนไม้ผลยืนต้นดั้งเดิมมีความ

สมบูรณ์ มั่นคงและยั่งยืนไม่มีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องน�าหญ้าแฝกไปปลูก ในสวนไม้ผลที่มีการปลูกใหม่หรือปลูกไปแล้วแต่ทรงพุ่มยังมีระยะ

ห่างอาจปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยในการ

เก็บกักรักษาความชุ ่มชื้น และลด

การชะล้างพังทลายของดินโดยปลูก 

หญ้าแฝกเป็นแถวยาวขวางความ

ลาดเทของพื้นที่ในระหว่างทรงพุ ่ม

ซึ่งยังไม่ชิดติดกันหรือปลูกแบบครึ่ง

วงกลมแหงนรับน�้า และดักตะกอน

ดินนอกทรงพุ่ม หรือห่างจากโคนต้น

ไม่น้อยกว่า 1.5 - 2.0 เมตร

สรุป

n การใช้หญ้าแฝกในพื้นที่เกษตร
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รศ.กมลพรรณ นามวงศ์พรหม/รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ/คุณสุดาวดี เหมทานนท์

การใช้ประโยชน์จาก
หญ้าแฝก
เรียบเรียงโดย
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การปลกูหญ้าแฝก มวีตัถปุระสงค์
หลักเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ดินและน�้า 

โดยเฉพาะในบรเิวณพื้นที่ลาดชนั ตามแนวพระราชด�ารใิน

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั แต่การปลูกเพื่ออนุรกัษ์ดนิ

และ/หรือการปลูกในพื้นที่เกษตรในลักษณะต่าง ๆ นั้น 

เป็นการใช้ประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์ ซึ่งมีคุณค่าที่

ไม่สามารถประเมินราคาเป็นตัวเงินให้เกษตรกรเห็นได้ 

จงึเป็นสาเหตุให้เกษตรกรบางส่วนยงัไม่ยอมรบัหญ้าแฝก 

ปัญหาที่มกัจะพบเสมอ ๆ  ในการส่งเสรมิให้เกษตรกรปลกู

หญ้าแฝกเพื่อการอนุรกัษ์ดนิและน�้าในพื้นที่การเกษตร ก็

คือ การที่เกษตรกรต้องสูญเสียพื้นที่ดินจ�านวนหนึ่งจาก

พื้นที่ที่ปลูกพชืรายได้ (cash crop) เอาไปปลูกหญ้าแฝก 

โดยที่ไม่มีรายได้โดยตรงจากการปลูกหญ้าแฝก อีกทั้ง

ยังมีปัญหาในขณะเตรียมดินเพราะหากมีการปลูกแถว 

หญ้าแฝกตามแนวระดับในพื้นที่ที่จะใช้ปลูกพืชรายได้  

n การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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ผูข้บัรถแทรกเตอร์รบัจ้างในการเตรยีมดนิมกัจะไถแถวหญ้าแฝกออกในขณะเตรยีมดนิ เพราะท�าให้เตรยีม

ดนิได้สะดวกและรวดเรว็ขึ้น ในขณะเดยีวกนัในการปลูกหญ้าแฝกให้เจรญิเตบิโตได้ด ี จ�าเป็นต้องมกีาร

บ�ารุงรักษาหญ้าแฝกโดยการตัดใบออกตามก�าหนดเวลาหากเกษตรกรสามารถน�าใบหญ้าแฝกที่จ�าเป็น

ต้องตัดออกนี้ไปใช้ประโยชน์ และ/หรือเพิ่มมูลค่าให้แก่ใบหญ้าแฝกก่อนน�าไปจ�าหน่ายเป็นผลิตภัณฑ ์

หญ้าแฝก หรือแม้กระทั่งน�าใบหญ้าแฝกที่ตัดออกไปขายโดยตรงให้แก่ผู้น�าไปใช้ประโยชน์ หรือท�า 

ผลิตภัณฑ์ ก็จะท�าให้เกษตรกรมีผลประโยชน์และรายได้ จึงมีความเต็มใจที่จะปลูกหญ้าแฝกเพื่อการ 

อนุรักษ์ดินและน�้าในพื้นที่การเกษตรของตนส�าหรับการปลูกหญ้าแฝกเพื่อประโยชน์นอกเหนือ 

จากการอนุรกัษ์ดนิและน�้า เช่น เพื่อบ�าบดัน�้าเสยี ดูดซบัมลพษิ โลหะหนกั และสารก�าจดัศตัรูพชื ฯลฯ  

นั้นกอ็าจน�าต้นและใบ ตลอดจนราก ไปใช้ประโยชน์ได้

การใช้ประโยชน์ของต้นหญ้าแฝกที่มีชีวิต
ต้นหญ้าแฝกที่ยงัมชีวีติอยู่ สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ดงัต่อไปนี้

กำรใช้ประโยชน์แบบเฉพำะทั่วไป (Conventional Uses) ได้แก่ การใช้ประโยชน์ในด้านการ

อนรุกัษ์ดนิและน�้า ตลอดจนการป้องกนัสิ่งแวดล้อม การบ�าบดัน�้าเสยี เป็นต้น ซึ่งได้กล่าวมาแล้วในบทต้น ๆ

กำรใช้ประโยชน์อื่น ๆ (Other Uses) ได้แก่ การน�าหญ้าแฝกที่ยงัมชีวีติอยู่ (นั่นคอืไม่มกีาร

เกบ็เกี่ยว) ดงัเช่นในกรณดีงัต่อไปนี้

อำหำรสตัว์ (Forage) ใบหญ้าแฝกมคีุณค่าทางอาหารพอ ๆ กบัหญ้าอื่น ๆ อกีทั้งยงัไม่มสีาร

ที่เป็นพษิ จงึไม่เป็นอนัตรายต่อปศุสตัว์ หญ้าแฝกลุ่มแหล่งพนัธุ์ก�าแพงเพชร 2 ให้คุณค่าทางอาหารสตัว์

ดกีว่าแหล่งพนัธุ์อื่น ๆ มโีปรตนี 5.2 เปอร์เซน็ต์ของน�้าหนกัแห้ง
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ไม้ประดับ (Ornamental) หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีรูปทรงของกอสวยงาม ใบมีทั้งตั้งตรงและ

ห้อยย้อย จงึถูกน�าไปใช้เป็นไม้ประดบั ทั้งในการปลูกลงดนิ และในภาชนะ

ส�าหรับการปลูกลงดินนั้น หญ้าแฝกช่วยท�าให้สวนหย่อม เฉลียงบ้าน ทางเดินสวยงามเมื่อ 

ปลูกชดิตดิกนัเป็นแถว หญ้าแฝกจะท�าหน้าที่เป็นแนวรั้วที่สวยงาม อกีทั้งยงัช่วยบดบงัส่วนที่ไม่สวยงาม

ของพื้นที่ พร้อม ๆ  กบัที่ท�าหน้าที่อนรุกัษ์ดนิและน�้าของสถานที่นั้น ๆ  ดงัเช่น พื้นที่ในวงเวยีนสนามกอล์ฟ 

สถานพกัผ่อนหย่อนใจ รมิอ่างเกบ็น�้า รมิทางหลวง เป็นต้น

หญ้าแฝกที่ปลกูในภาชนะ มรีปูทรงต้นที่สวยงาม ใบส่วนกลาง ๆ  ของกอจะตั้งตรง แต่ใบส่วน

รมิของกอจะโค้งปรกดนิ สามารถน�าไปใช้ตกแต่งสถานที่ เช่น บนเวทกีารประชมุหญ้าแฝกนานาชาตทิกุครั้ง

ก�ำหนดขอบเขตของพื้นที่ 

(Boundary) ได้มกีารใช้หญ้าแฝกปลกู

ตามขอบของแปลงปลูกพชื เช่น แปลง

ผัก หรือขอบเขตของไร่นา เนื่องจาก

หญ้าแฝกไม่มไีหล จงึไม่ขยายขอบเขต

ออกด้านข้างดังเช ่นพืชอื่น ๆ แต่

จะคงอยู ่ที่เดิม จึงท�าหน้าที่ก�าหนด

ขอบเขตของพื้นที่ได้ดีและถาวรอีกทั้ง

ยงัไม่มเีมลด็ที่จะปลวิไปตกในแปลงพชื

เศรษฐกิจและกลายเป็นวัชพืช และยัง

ช่วยลดแรงปะทะของลมที่อาจท�าลาย

พชืในแปลงปลูก เช่น พชืผกั เป็นต้น

ล่อแมลงศัตรูพืช แถวหญ้าแฝกที่ปลูกสลับกับแปลงพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดนั้นช่วยลด

อันตรายจากการท�าลายของหนอนกอ ทั้งนี้ เพราะตัวแก่ของหนอนกอชอบวางไข่บนใบของหญ้าแฝก

มากกว่าบนใบของต้นข้าวโพด แต่เนื่องจากใต้ใบของหญ้าแฝกมขีน หนอนที่ฟักตวัออกจากไข่จงึไม่สามารถ

เจาะล�าต้นเข้าไปได้ แต่จะร่วงหล่นลงไปสู่พื้นดินแล้วก็ตาย หญ้าแฝกที่ปลูกสลับกับอ้อยยังช่วยให้อ้อย

ปลอดจากการท�าลายของหนอนกอ เพราะหนอนกอชอบวางไข่บนใบหญ้าแฝกมากกว่าบนใบอ้อย ยิ่งไป

กว่านั้น ใบหญ้าแฝกยงัเป็นที่อาศยัพกัตวัของแมลงห�้า ซึ่งจะไปก�าจดัแมลงศตัรพูชืที่ระบาดในฤดปูลกูพชื

การใช้ประโยชน์ของหญ้าแฝกที่ถูกตัดออกแล้ว
กจิกรรมกำรเกษตร

วัสดุคลุมดิน ในดินแดนเขตร้อน น�้าจะระเหยออกจากผิวดินจากการแผดเผาของแสงแดด 

ท�าให้เกดิความแห้งแล้งแก่พชืปลกู การใช้พชืคลมุดนิเป็นวธิกีารที่เหมาะสมที่สดุอนัหนึ่งในการสงวนความ

ชุ่มชื้นไว้ในดนิ ใบและต้นหญ้าแฝกที่ตดัออก ที่น�ามาคลุมแปลงปลูกพชื จะช่วยบงัแสงแดดให้แก่ดนิ จงึ

ช่วยลดอุณหภูมขิองดนิ และสงวนความชุ่มชื้นไว้ในดนิ อกีทั้งยงัควบคุมการเจรญิเตบิโตของวชัพชื ใบ

n การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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หญ้าแฝกมคีวามทนทานต่อการย่อยสลาย จงึมอีายุการใช้งานได้นาน สามารถน�าไปใช้ในแปลงผกั รอบ

โคนต้นไม้ผล และแปลงปลูกพชืไร่

ปุ๋ยหมัก ส่วนต้นและใบหญ้าแฝกที่ถูกตัดออกมานี้ สามารถน�ามาเป็นวัตถุดิบในการท�า 

ปุ๋ยหมกัได้เช่นเดยีวกบัซากพชืชนดิอื่น ๆ กล่าวคอื ภายในระยะเวลา 60 - 120 วนั ต้นและใบหญ้าแฝก

จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมกัอย่างสมบูรณ์ ลกัษณะอ่อนนุ่ม ยุ่ย สนี�้าตาลเข้มจนถงึด�า ได้มกีารค�านวณว่า  

ปุ๋ยหมกัจากใบหญ้าแฝก 1 ตนั มคีุณค่าเทยีบเท่ากบัปุ๋ยแอมโมเนยีมซลัเฟต 43 กโิลกรมั นอกจากนั้น  

ปุ๋ยหมกัหญ้าแฝกยงัมปีรมิาณธาตุอาหารที่ส�าคญัได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั โพแทสเซยีม แคลเซยีม 

และแมกนเีซยีม เพิ่มขึ้นโดยมคี่าเฉลี่ย 0.86, 0.29, 1.12, 0.55 และ 0.41 เปอร์เซน็ต์ ตามล�าดบั และ

มคี่าความเป็นกรดด่าง (pH) เท่ากบั 7.0 นอกจากนี้ ปุ๋ยหมกัหญ้าแฝก ยงัให้สารปรบัปรุงดนิหรอืกรด

ฮวิมกิอกีด้วย

แท่งเพำะช�ำ/วสัดปุลกูพชื โครงการพฒันาดอยตุงสามารถผลติแท่งเพาะช�าและวสัดุปลูกพชื

จากใบและต้นหญ้าแฝก ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์ใหม่ที่ใช้การได้ดี

อำหำรสัตว์ ใบอ่อนของหญ้าแฝกหอมเช่น หญ้าแฝกแหล่งพันธุ ์ “ก�าแพงเพชร 2”  

สามารถใช้เป็นอาหารสัตว์ โดยน�าไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ ควรต้องตัดในช่วงอายุ 2 ถึง 4 สัปดาห์  

หลังจากตัดครั้งก่อน นอกจากนี้พันธุ์หญ้าแฝกหอมจากอินเดียก็ใช้เลี้ยงปลาจีนได้ ในประเทศอินเดีย 

มีการปลูกหญ้าแฝกเป็นขอบเขตของที่ดิน และตัดใบออกทุก ๆ 2 สัปดาห์เอาไปเลี้ยงปศุสัตว์  

ใบหญ้าแฝกมรีะดบัของโปรตนีหยาบเหมาะสม และคุณค่าทางอาหารอื่น ๆ พอเพยีงที่จะใช้เลี้ยงปศุสตัว์ 

โดยเฉพาะหากได้ผสมกบัอาหารสตัว์ที่มคีณุภาพอื่น ๆ  หญ้าแฝกหอมแหล่งพนัธุก์�าแพงเพชร 2 ให้คณุค่า

ทางอาหารสตัว์ดกีว่าแหล่งพนัธุ์อื่น ๆ มโีปรตนี 5.2 เปอร์เซน็ต์ของน�้าหนกัแห้ง
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วัสดุเพำะเห็ด ต้นและใบของหญ้าแฝกมีองค์ประกอบพวกเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนนิ 

และโปรตีนหยาบ รวมทั้งแร่ธาตุต่าง ๆ ที่สามารถน�ามาใช้เป็นวัสดุส�าหรับเพาะเห็ดได้ โดยน�าต้นและ 

ใบหญ้าแฝกมาหั่นเป็นชิ้นขนาด 2 - 4 เซนตเิมตร แช่น�้าและหมกันานประมาณ 3 - 4 วนั บรรจุถุงนึ่ง 

ฆ่าเชื้อตามกรรมวิธีของการเตรียมวัสดุเพาะเห็ด ต่อจากนั้นจึงใส่เชื้อเห็ด เห็ดที่ขึ้นได้ดีในวัสดุเพาะที่ 

เตรยีมจากต้นและใบแฝก ได้แก่ เหด็นางรม เหด็ภูฐาน เหด็นางฟ้า เหด็เป๋าฮื้อ และเหด็หอม

วสัดรุองคอก (Livestock Bedding) ใบหญ้าแฝกสามารถใช้เป็นวสัดุรองพื้นคอกปศุสตัว์ซึ่ง

มคีวามทนทานเช่นเดยีวกบัฟางข้าว แต่ทนทานกว่าหญ้าคา

ผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรม หญ้าแฝกที่มีใบเหมาะสมที่จะน�ามาท�างานหัตถกรรมเป็นชนดิ 

หญ้าแฝกหอม ได้แก่ พนัธุ์ “ศรลีงักา” แหล่งพนัธุ์ “ก�าแพงเพชร 2” “สุราษฎร์ธาน”ี และ “สงขลา 3” 

แฝกหอมนี้มลีกัษณะเป็นมนัและยาว เมื่อถูกน�้าใบจะนิ่ม จงึเหมาะที่จะน�ามาท�างานหตัถกรรมได้ดี

วธิเีตรยีมใบหญ้าแฝกก่อนน�ามาสาน มวีธิกีารเตรยีมที่ง่ายและสะดวก โดยน�าใบหญ้าแฝกมา

ตากแดด อาจจะตากบนตะแกรงยกพื้นเพื่อให้อากาศถ่ายเทด้านล่างได้ด้วย กจ็ะท�าให้ใบแห้งเรว็ยิ่งขึ้น ใช้

เวลาตาก 3 - 6 วนั หลงัจากนี้กน็�ามาจกัให้ได้ขนาดตามต้องการ ก่อนสานควรแช่น�้าหรอือาจจะลูบน�้าที่

ใบแฝกขณะที่สานกไ็ด้จะช่วยให้ใบนิ่มและไม่บาดมอื

งานหัตถกรรมที่สามารถใช้ใบหญ้าแฝกมาประดิษฐ์ ได้แก่ งานหัตถกรรมประเภทเครื่อง

จกัสาน และงานทอ ซึ่งเป็นงานหตัถกรรมที่เป็นที่นยิมและใช้ได้ทุกสถานที่ทุกโอกาส สามารถน�ามาเป็น

ของใช้ได้หลากหลาย เช่น

l ผลติภณัฑ์ตะกร้าและภาชนะ ได้แก่ ตะกร้า กระจาด กระด้ง และภาชนะรองต่าง ๆ 

l ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องประดับบ้าน ได้แก่ นาฬิกาแขวน กรอบรูป กรอบกระจก  

โป๊ะไฟ ดอกไม้

n การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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l ผลติภณัฑ์เครื่องตกแต่งกาย ได้แก่ 

กระเป๋า หมวก เขม็ขดั เขม็กลดัตดิเสื้อ ผลติภณัฑ์

อื่น ๆ ได้แก่ แฟ้มเอกสาร ปกไดอารี่ และเสื่อ 

เป็นต้น 

ส�าหรบัรากหญ้าแฝกที่มกีลิ่นหอม น�ามา

ประดษิฐ์เป็นพดั ไม้แขวนเสื้อ หรอืใช้ผสมรวมกบั

ใบและดอกไม้อบแห้งเป็นบุหงา

ผลติภณัฑ์เชอืกหญ้ำแฝก ใบหญ้าแฝก

ที่สมบูรณ์ เมื่อน�ามาตากแห้งใช้ผลิตเป็นเส้นเชือก

ใช้ในกระบวนการผลติเฟอร์นเิจอร์ เป็นต้น ถ้าขวั้น

ด้วยมอืเชอืกที่ได้มเีนื้อไม่สม�่าเสมอ มลูนธิโิครงการ

หลวงร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าฯ ได้

ออกแบบเครื่องมือผลิตเชือกหญ้าแฝก ช่วยเพิ่ม

ประสทิธภิาพการผลติเชอืกได้รวดเรว็และเนื้อเชอืก

มคีวามสม�่าเสมอ

เชอืกหญ้าแฝกอาจน�าไปใช้ท�าผลติภณัฑ์

ได้อกีหลายรูปแบบ เช่น การผลติเก้าอี้จากเชอืกใบ

หญ้าแฝกใช้โครงหวายและไม้อดั สามารถทดแทน

หวายได้เป็นอย่างดี

กำรใช้ประโยชน์จำกควำมหอม

เครื่องหอม หญ้าแฝกมชีื่อเรยีกในภาษา

องักฤษว่า Vetiver แผลงมาจากภาษาทมฬิ ซึ่งเป็น

เผ่าพนัธุข์องชนกลุม่น้อยทางตอนเหนอืของประเทศ

อนิเดยีว่า Vetivern แปลว่า “รากหอม” การใช้ราก

หญ้าแฝกเพื่อท�าน�้าหอมและเครื่องหอม ได้แก่ ใช้อบ 

เสื้อผ้า สบู่ผสมกับสีผึ้ง และดินสอพอง ได้มีอยู่

อย่างแพร่หลายในประเทศในเขตร้อนที่มีหญ้าแฝก

ในธรรมชาตไิด้แก่ อนิเดยี เฮต ิฟิจ ิศรลีงักา บราซลิ 

ฮอนดูรสั กวัเตมาลา และเมก็ซโิก เป็นต้น

คนไทยสมัยก่อนได้เคยใช้ส ่วนราก 

หญ้าแฝกเป็นส่วนผสมของเครื่องหอม อบเสื้อผ้า

ผสมในน�้ามันใส่ผมและน�้ามันหอมระเหยส�าหรับ 
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ทาถู น�้ามนัหอมระเหยจากรากหญ้าแฝกจะมคีวามแตกต่างกนัระหว่างพนัธุ์ ดงันั้น การสกดัน�้ามนัหอม

ระเหยเชงิอุตสาหกรรมต้องแสวงหาคดัเลอืกพนัธุ์และวธิกีารปลูกดูแลรกัษาเป็นการเฉพาะทางตา

บุหงำร�ำไป คือกลีบและเกสรดอกไม้แห้ง รวมทั้งเครื่องเทศบางอย่าง ที่บรรจุไว้ใน 

ขวดโหลแก้ว เพื่อรักษากลิ่นหอมให้อยู่ทนนาน ได้มีการน�ารากแห้งของหญ้าแฝกมาเป็นส่วนผสม 

ของบุหงาร�าไป

วสัดกุ่อสร้ำง 

มงุหลงัคำ (Roof thatch) คนไทยใช้ส่วน

ต้นและใบหญ้าแฝกเป็นวัสดุมุงหลังคาเช่นเดียวกับการ

ใช้ใบจาก ก่อนที่จะเปลี่ยนมาใช้ใบหญ้าคาที่หาง่ายมา

เป็นเวลาช้านาน

หญ้าแฝกที่น�ามาใช้เป็นวสัดุมุงหลงัคา ควร

เลอืกหญ้าแฝกที่ต้นโตสมบูรณ์อายุ 1 ปีขึ้นไป ใบเริ่ม

เปลี่ยนจากเขยีวเป็นเหลอืง แต่ยงัไม่แห้ง โดยทั่วไปจะ

เกบ็เกี่ยวในช่วงเดอืนมกราคมถงึกุมภาพนัธ์ เกษตรกร

จะเกี่ยวต้นเหนอืดนิประมาณ 1 ฝ่ามอืหรอืต�่ากว่า น�ามา

สางเอาใบสั้นหรอืเศษใบออกผึ่งแดดให้แห้งและมดัรวม

กนัไว้เป็นมดัใหญ่ เรยีกว่า “โคน” โดยทั่วไป 1 โคนม ี30 

ก�า ซึ่งสามารถท�าตบัแฝกได้ 5 - 7 ตบั เมื่อต้องการจะท�า

ตบัหญ้าแฝกหรอืที่เรยีกว่า “กรองแฝก” หรอื “ไพแฝก” 

จะใช้ไม้ไผ่หรอืไม้รวกเป็นแกนกลางหยบิหญ้าแฝก 1 จบั 

หรอื 1 หยบิ ขนาดเท่าหวัแม่มอืหรอืประมาณ 5 - 6 ต้น 

ซึ่งประกอบด้วยใบประมาณ 12 - 16 ใบ พบั 1 ส่วน 3 

ให้ส่วนโคนต้นอยูด้่านสั้น และส่วนปลายใบเป็นด้านยาว 

ต่อจากนั้นใช้เถาวลัย์ ตอกหรอืวสัดุอื่น ๆ มดัให้แฝก

เรยีงตดิกนัให้แน่น แฝก 1 ตบั มคีวามยาว 120 - 170 

เซนตเิมตร ประกอบด้วยต้นและใบหญ้าแฝกประมาณ 

150 จบั หรอืต้องใช้ต้นหญ้าแฝกประมาณ 750 - 900 

ต้นต่อ 1 ตบัแฝกเมื่อมุงหลงัคาจะใช้ด้านโคนใบ (ด้าน

สั้น) อยู่ด้านในของเรอืน ส่วนด้านปลายใบ (ด้านยาว) 

จะอยู่ด้านนอกวางเรยีงทบักนัจากล่างขึ้นบน

หญ้าแฝกเป็นวัสดุมุงหลังคาที่มีคุณสมบัติ

ดีกว่าการใช้หญ้าคามาก เพราะส่วนต้น และใบของ 

n การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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หญ้าแฝกมไีขเคลอืบ มกีลิ่นหอมเฉพาะตวัและมกัจะไม่ถูกแมลงท�าลาย อายุการใช้งานของหลงัคาหญ้า

แฝกจะขึ้นอยู่กับความประณตีของการกรองแฝกหรือไพแฝกให้เป็นตับ ต้นและใบหญ้าแฝกที่มีความถี่

จะมคีวามคงทน รวมทั้งลกัษณะการวางตบัแฝกบนหลงัคา ถ้าหลงัคาลาดเทมาก เช่น หลงัคาเรอืนทรง

ไทย แฝกจะมอีายุใช้งานได้ทนนานกว่าหลงัคาที่เอยีงราบ

ยุ้งฉำงหญ้ำแฝก-ดินเหนียวผสม (Vetiver-clay composite silo) การใช้หญ้าแฝก 

กับดินเหนียวในการก่อสร้างยุ้งฉางราคาถูกเป็นตัวอย่างแก่กสิกรในชนบท ได้ด�าเนินการโครงการ 

ส่วนพระองค์ ในพระต�าหนกัจติรลดารโหฐาน โดยมขีั้นตอนการก่อสร้างดงันี้

ยุ้งฉำงหญ้ำแฝกดนิเหนยีวสำธติ

สถำนที่ก่อสร้ำง :  โครงการส่วนพระองค์ สวนจติรลดา

รปูแบบ :  ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 3.00 เมตร สงู 3.00 เมตร ยกพื้นสงู 1.20 เมตร  

 (เป็นทางออกข้าวเปลอืก) ความจ ุ20 ลกูบาศก์เมตร (ประมาณ 10 เกวยีน)
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รำยละเอยีดงำนโครงสร้ำงและสถำปัตยกรรม

ฐำนรำก  คอนกรตีเสรมิเหลก็ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิ)

ก�ำแพงและพื้น  ก่อซเีมนต์บลอ็กร่วมกบัคอนกรตีเสรมิเหลก็

ผนงัยุ้งฉำง  แท่งแฝกดินเหนียว เคลือบผิวด้วยมูลวัวสด ผสมดินเหนียวและ 

 หญ้าแฝกป่น

หลงัคำ  โครงสร้างไม้ไผ่ขั้นแรก เรียงด้วยแท่งแฝกดินเหนียว เคลือบผิวด้วย 

 มูลวัวสดผสมดินเหนียวและหญ้าแฝกป่น โครงสร้างไม้ไผ่ขั้นที่สอง มุง 

 ด้วยก�าหญ้าแฝกมดัซ้อนกนั

ผนังยุ้งฉำง ขั้นตอนการเตรียมหญ้าแฝกและดินเหนียว เส้นใยจากหญ้าแฝกได้จากน�า 

หญ้าแฝกสดตากแดดประมาณ 4 - 5 วนั เพื่อลดความชื้นและก�าจดัธาตุอาหารของแมลงและเชื้อราโดย 

จะเหลอืเพยีงเส้นใยที่แห้งมคีวามชื้นไม่เกนิ 5 เปอร์เซน็ต์ และดนิเหนยีวต้องปราศจากเศษใบไม้รากไม้หรอื

วตัถุเจอืปน โดยขุดลกึจากผวิดนิลงไปประมาณ 30 เซนตเิมตร ให้น�าดนิเหนยีวตากแดดประมาณ 4 - 5 

วนั เพื่อลดปรมิาณน�้าและธาตุอาหารในดนิเหนยีว (อาจจะทุบเป็นก้อนเลก็ ๆ เพื่อให้แห้งเรว็ขึ้น) โดยจะ

เหลอืความชื้นไม่เกนิ 5 เปอร์เซน็ต์ เมื่อจะใช้งานค่อยน�าดนิเหนยีวผสมน�้าอตัราส่วนประมาณ 2 ต่อ 1 

(ดนิเหนยีวต่อน�้า) แช่น�้าไว้ 24 ชั่วโมง ก่อนที่จะน�ามาคลุกเคล้าจนเป็นเนื้อเดยีวกนั หากเตมิน�้ามากเกนิ

ไปจะท�าให้แห้งช้าและท�าให้หญ้าแฝกเน่าได้ และหากข้นเกนิไปจะท�าให้ท�างานยากและน�้าดนิเหนยีว (clay 

slurry) ไม่สามารถแทรกเข้าในแท่งแฝกได้ทั่วถงึ

ฐำนรำก ก�ำแพงและพื้น วางผงั ขดุดนิ

ถงึระดบัชั้นดนิเดมิหรอืต�่ากว่าระดบัพื้นที่อย่างน้อย 

0.60 เมตร (เป็นชั้นดนิที่มคีวามแขง็แรงในการรบั 

น�้าหนกัได้) บดอดัก้นหลมุด้วยเศษคอนกรตี อฐิหกั

และทรายหยาบ เทคอนกรตีหยาบ วางเหลก็เสรมิ 

โผล่เหลก็ส�าหรบัก�าแพง เทคอนกรตีฐานราก (ใช้ดนิ 

ด้านข้างเป็นแบบ) ผูกเหลก็เสรมิก�าแพง ก่อซเีมนต์

บล็อกความหนา 7 เซนติเมตร ทั้งสองด้านเพื่อ 

เป็นแบบสูง 1.20 เมตร เทคอนกรีตก�าแพงหนา 

0.10 เมตร ตั้งแบบพื้นเอียงเข้าหาศูนย์กลางโดย

กั้นช่องส�าหรับทางออกของข้าวเปลือกและลมเข้า 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.20 เมตร ผูกเหลก็พื้น 

โผล่เหลก็ส�าหรบัยดึผนงัยุง้ฉาง เทคอนกรตีพื้นหนา 

0.10 เมตร

n การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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จากนั้นน�าเส้นใยหญ้าแฝกที่เตรยีมมามดัรวมกนัเป็นก�าประมาณ 140 - 150 กรมั (140 - 150 ใบ) 

แบ่งครึ่งสลับหัวท้ายเพื่อให้ได้ขนาดใกล้เคียงกัน จุ่มลงในน�้าดินเหนียวให้ทั่วแล้วรูดน�้าดินเหนียวที่มาก

เกนิออก เพื่อให้แท่งแฝกคงรูปซึ่งจะมขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4 - 5 เซนตเิมตร สามารถก่อ

สูงได้ไม่เกนิ 4 - 5 เซนตเิมตร การก่อแท่งแฝกดนิเหนยีวจะด�าเนนิการขณะปั้นสดและน�ามาเรยีงต่อกนั 

4 แถว ความหนาของผนงัแฝกดนิเหนยีวประมาณ 18 เซนตเิมตร โดยใช้น�้าดนิเหนยีวเป็นตวัประสาน 

สามารถก่อสูงได้ไม่เกนิ 30 - 40 เซนตเิมตร แล้วปล่อยให้แห้งโดยตากแดดประมาณ 3 - 4 วนั ค่อย

ด�าเนนิการก่อชั้นถดัไปจนได้ความสูงที่ต้องการ และควรเผื่อความสูงอกีประมาณ 10 เปอร์เซน็ต์ ในชั้น

สุดท้ายส�าหรับการทรุดตัว (settlement) และเสียเหล็กเพื่อยึดคานคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังขนาด 

0.12 x 0.18 เมตร หรอืใช้ไม้เนื้อแขง็ขนาด 2 x 6 

นิ้ว ส�าหรบัโครงหลงัคา

หมายเหตุ : ดินเหนียวที่น�ำมำใช้เป็นชุดดิน

รงัสติ (Rangsit series) สำมำรถจ�ำแนกดนิตำม

อนกุรมวธิำนดนิ (Soil Taxonomy 1999) เป็น 

Very-fine mixed semiactive sohyperther-

mic Sulfa queptic Dystraquerts

กำรเคลอืบผวิผนงัแฝกดนิเหนยีว การ

เคลอืบผวิผนงัแฝกดนิเหนยีวจะด�าเนนิการหลงัจาก

ผนงัแฝกดนิเหนยีวแห้งสนทิแล้ว โดยเคลอืบด้วยมลู

ววัสดผสมดนิเหนยีว แกลบหรอืหญ้าแฝกป่นผสม

น�้าพอท�างานสะดวก เคลอืบหนาประมาณ 1 - 1.5 

เซนตเิมตร แล้วทิ้งไว้ให้แห้ง วสัดุเคลอืบนี้สามารถ

ป้องกนัการชะล้างแท่งแฝกดนิเหนยีวจากฝนได้ ซึ่ง

หากพบการหลุดล่อนควรด�าเนนิการซ่อมแซมเพื่อ

เพิ่มอายุการใช้งาน

โครงหลังคำ ไม้ไผ่เป็นวัสดุหลักในการก่อสร้างโครงหลังคายุ้งฉาง โดยใช้ไม้ไผ่ขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 5 เซนติเมตร วางพาดขอบคานคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังและเชื่อมต่อ 

ตรงกลางด้วยขื่อไม้เนื้อแขง็ขนาด 2 x 4 นิ้ว สี่ด้าน และมเีหลก็วงแหวนเป็นตวัยดึโดยเว้นช่องเปิดขนาด 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตร ส�าหรับติดตั้งลูกหมุนระบายอากาศ หลังจากนั้น จึงน�าแท่งแฝก 

ดนิเหนยีววางเรยีงวางบนโครงหลงัคาชั้นแรกเสมอืนเป็นฝ้าเพดานป้องกนัความร้อนและป้องกนัแมลงเข้า  

จากนั้น จดัท�าโครงหลงัคาชั้นที่สองพร้อมวางระแนงไม้ไผ่ผ่าครึ่งวางห่างกนั 30 เซนตเิมตร แล้วมงุหลงัคา

ด้วยหญ้าแฝกตากแห้งมัดเป็นก�าเพื่อบังแดดและฝน และเพื่อป้องกันการกระพือของมัดหญ้าแฝกกรณี

เกดิลมแรง ควรคาดด้วยซกีไม้ไผ่เป็นรูปข้าวหลามตดัอกีชั้นหนึ่ง
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วสัดทุดแทนซเีมนต์ หญ้าแฝกซึ่งเป็นเศษเหลอืจากการบ�ารุงรกัษา เมื่อน�ามาตากให้แห้งสนทิ 

แล้วน�าไปเผาในเตาเผา จะได้เถ้าซึ่งมีส่วนประกอบของซิลิกาและอะลูมินาเป็นส่วนใหญ่ จึงมีคุณสมบัติ

เป็นวสัดุปอซโซลาน น�ามาใช้เป็นวสัดุผสมในคอนกรตีเพื่อแทนปูนซเีมนต์หรอืลดการใช้ปูนซเีมนต์ เพื่อ

ลดต้นทุนหรอืเพื่อปรบัปรุงคุณสมบตัขิองคอนกรตีให้เหมาะสมกบัสภาพการใช้งานได้ดยีิ่งขึ้น จงึเป็นอกี

ทางเลอืกหนึ่งในการน�าหญ้าแฝกมาใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

แผ่นกระดำน ใบหญ้าแฝกแห้งน�ามาสบับด แล้วผสมชั้นแฝกร่วมกบักาว ท�าให้เป็นแผ่น แล้ว

น�าไปอบที่อุณหภูมปิระมาณ 150 องศาเซลเซยีส กจ็ะได้แผ่นแฝกอดัใช้แทนแผ่นกระดานน�ามาผลติเป็น

เฟอร์นเิจอร์ต่าง ๆ ใช้แทนไม้ได้

บรรจภุณัฑ์ 

หม้อและกระถำง เมื่อน�าดนิเหนยีวผสมกบัใบหญ้าแฝก 

ตากแห้งป่นในอัตราส่วน 10 : 1 ขึ้นรูปเป็นภาชนะ น�าไปเผาที่

อุณหภูม ิ1,000 ถงึ 1,200 องศาเซลเซยีสจะได้หม้อและกระถางที่

มีคุณภาพใกล้เคียงกับหม้อและกระถางดินเผาทั่ว ๆ ไป สามารถ

ใช้แทนพลาสติกได้ดี ถ้าน�าไปใช้เป็นกระถางปลูกพืชก็จะช่วยรักษา 

สิ่งแวดล้อมได้ด ีเพราะสามารถใช้แทนกระถางพลาสตกิ กระถางดนิ

ผสมหญ้าแฝกอาจไม่จ�าเป็นต้องเผากไ็ด้ ซึ่งเป็นการประหยดัพลงังาน

และเมื่อใช้แล้วสามารถย่อยสลายได้ง่ายอกีด้วย

อ่ำงน�ำ้ เชอืกหญ้าแฝกขนาดใหญ่ น�ามาใช้ท�าโครงสร้าง

ภายในของอ่างน�้า บ่อน�้า หรอืบ่อเลี้ยงปลามคีวามแขง็แรง ใช้ได้ผล

ด ีและมคี่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

เชื้อเพลิงเขียว เศษของต้นและใบหญ้าแฝกที่ไม่ได้ใช้

ประโยชน์อื่นใดแล้ว สามารถน�ามาผสมรวมกบัผกัตบชวา หมกัเป็น

ตวัประสานในอตัราส่วน หญ้าแฝก 3 ส่วน ผกัตบชวาหมกั 2 ส่วน

อดัเป็นแท่งด้วยเครื่องอดัแท่งเชื้อเพลงิ โดยใช้แกนกระบอกอดัขนาด

ประมาณ 1.7 เซนตเิมตร แท่งเชื้อเพลงิมกีารเผาไหม้ดแีละมคีวนัน้อย 

และให้ค่าความร้อนสูง โดยใช้เวลาในการต้มน�้า 1 ลติร 5 นาท ีแล้ว

ยงัตดิไฟต่อไปได้อกีเป็นเวลานาน 28 นาที

เยื่อและกระดำษ วธิกีารผลติเยื่อหญ้าแฝกท�าได้โดยเลอืกตดัใบหญ้าแฝกอาย ุ3 - 6 เดอืน น�า

ไปตากแห้งใช้ใบหญ้าแฝกที่ตากแห้งใส่หม้อต้มความดนัสูง อุณหภูมปิระมาณไม่เกนิ 150 องศาเซลเซยีส

ใช้เวลาต้มประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง (ใส่น�้า 2 ใน 3 ส่วนของถงั ใส่โซดาไฟประมาณ 10 - 20 เปอร์เซน็ต์) 

ล้างน�้าให้เนื้อเยื่อหมดลื่น แล้วน�ามาฟอกส ีโดยใส่น�้า 2 ใน 3 ของถงั ใส่คลอรนีผง 1 ขนัน�้า แช่เนื้อเยื่อ

ที่ได้ไปท�ากระดาษ โดยเกลี่ยเนื้อเยื่อให้ทั่วพมิพ์ ยกไปผึ่งแดดให้แห้ง

n การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก
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สถานที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัปทุมธานี

305 (รงัสติ-นครนายก) กโิลเมตรที่ 17  
ต�าบลล�าผกักูด อ�าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธาน ี
12110

โทร.  0 2577 3370-3 
โทรสาร 0 2577 1141

2. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดันครนายก

12 หมู่ 3 ต�าบลองครกัษ์ อ�าเภอองครกัษ์  
จงัหวดันครนายก 26120

โทร. 0 3739 1298  
โทรสาร 0 3739 1612

3. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัสระบุร ี

36 หมู่ 8 ต�าบลพุกร่าง อ�าเภอพระพุทธบาท  
จงัหวดัสระบุร ี18120

โทร. 0 3626 8016  
โทรสาร 0 3626 8015

4. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัลพบุรี

422/1 หมู่ 6 ต�าบลนคิมสร้างตนเอง  
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัลพบุรี

โทร. 0 3665 8354  
โทรสาร 0 3665 8355

5. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัชยันาท

83 หมู่ 1 ต�าบลหนองมะโมง กิ่งอ�าเภอ 
หนองมะโมง จงัหวดัชยันาท 17120

โทร. 0 2957 3299  
โทร. 0 1924 7675

6. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดันครปฐม

98 หมู่ 3 ต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน  
จงัหวดันครปฐม 73140

โทร. 0 3430 1651  
โทรสาร 0 3430 1653

7. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัสุพรรณบุรี

199/3 หมู่ 5 ต�าบลรั้วใหญ่ อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัสุพรรณบุร ี72000

โทร. 0 3541 4444  
โทรสาร 0 3541 4333

8. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัอ่างทอง

ชั้น 3 เทศบาลเมอืงอ่างทอง ถนนเทศบาล 8  
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอ่างทอง 14000

โทร. 0 3562 5898

9. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดันนทบุร ี

อาคารพาณชิย์ 53 - 53/2 ต�าบลเสาธงหนิ  
อ�าเภอบางใหญ่ จงัหวดันนทบุร ี11140

โทร.  0 2252 7196

10.สถานพีฒันาที่ดนิ 
จงัหวดัพระนครศรอียธุยา

100/16 - 17 ต�าบลบ้านป้อม  อ�าเภอพระนครศรอียธุยา 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา 13000

โทร.  0 1896 3938

11.สถานพีฒันาที่ดนิ 
จงัหวดัสมุทรปราการ

7/182 หมู่บ้านพาร์ควลิ วลิล่า ต�าบลบางแก้ว  
อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมุทรปราการ 10540

โทร.  0 1379 4477

12.สถานพีฒันาที่ดนิ 
จงัหวดัสงิห์บุรี

9/58 - 59 ถนนวรีชน หมู่ 7 ต�าบลบางมญั  
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสงิห์บุร ี16000

โทร.  0 1886 7499

1) รายชื่อส�านักงานพัฒนาที่ดินและที่ตั้งทั้ง 12 เขต
ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 1
305 (รงัสติ-นครนายก) กโิลเมตรที่ 17 ต�าบลล�าผกักูด อ�าเภอธญับุร ีจงัหวดัปทุมธาน ี12110

หน่วยงานหลักในการให้ความรู้และสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝก
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ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 2
184/3 หมู่ 8 ต�าบลทุ่งศุขลา อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีโทร. 0 3835 1409, 0 3835 1410

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัชลบุร ี

ต�าบลเหมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ี
20130 

โทร.  0 3839 2799

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัสระแก้ว 

8 หมู่ 8 ต�าบลสระแก้ว อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัสระแก้ว 27000 

โทร.  0 3724 1669

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

ต�าบลบางปะกง อ�าเภอบางปะกง 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24130

โทร.  0 3853 2029

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัระยอง 

ต�าบลมาบข่า อ�าเภอบ้านค่าย 
จงัหวดัระยอง 21180 

โทร.  0 3861 3060

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัจนัทบุร ี 

ต�าบลนายายอาม อ�าเภอนายายอาม 
จงัหวดัจนัทบุร ี22160 

โทร.  0 3935 8628

6. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัตราด 

ถนนแสนตุ ้ง ต�าบลแสนตุ ้ง อ�าเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 23150 

โทร.  0 3953 7218

7. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัปราจนีบุร ี 

391 ต�าบลหน้าเมอืง อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัปราจนีบุร ี25000 

โทร.  0 3721 6815

8. ศูนย์ศกึษาการ
   พฒันาเขาหนิซ้อนฯ 

อ�าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา โทร.  0 3859 9105-6, 
      0 3851 3562
โทรสาร  0 3859 9106

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 3
ต�าบลจอหอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 30310 โทร. 0 4437 1354 โทรสาร 0 4437 1716

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดันครราชสมีา 

ต�าบลปากช่อง อ�าเภอปากช่อง 
จงัหวดันครราชสมีา 30130 

โทร.  0 4437 1659

2. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดับุรรีมัย์ 

ถนนพุทไธสง ต�าบลคูเมือง อ�าเภอคูเมือง 
จงัหวดับุรรีมัย์ 31190 

โทร.  0 4461 4899

3. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัชยัภูม ิ 

ถนนชัยภูมิ-หนองบัวแดง (กิโลเมตรที่ 7.5) 
ต�าบลนาฝาย อ�าเภอเมอืง จงัหวดัชยัภูม ิ36000 

โทร.  0 4481 2186

4. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัสุรนิทร์  

15 ถนนสายสุรินทร์-กระสัง กิโลเมตรที่ 10 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร์ 32000 โทร. 0 4451 5692 

โทรสาร  0 4451 8935
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สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัอุบลราชธาน ี

หมู่ 7 บ้านหนองสะใน ต�าบลท่าช้าง 
อ�าเภอวารนิช�าราบ จงัหวดัอุบลราชธาน ี34190 

โทร.  0 1877 4530

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดันครพนม 

ริมอ่างเก็บน�้าหนองญาติ ต�าบลหนองญาต ิ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครพนม  48000 

โทร.  0 1984 4739

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัร้อยเอด็ 

บ้านกู่ หมู่ที่ 12 ถนนปัทมานนท์ ต�าบลสระคู 
อ�าเภอสุวรรณภูม ิจงัหวดัร้อยเอด็ 45130 

โทร.  0 4353 2532

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัยโสธร  

ถนนอรุณประเสรฐิ กโิลเมตรที่ 12 
ต�าบลหนองค ูอ�าเภอเมอืง จงัหวดัยโสธร 35000 

โทร.  0 4577 3127

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัศรสีะเกษ 

54-20 ถนนศรวีเิศษ ตรงข้ามศูนย์วจิยั
พืชสวน ต�าบลหนองหญ้าปล้อง อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัศรสีะเกษ 33000 

โทร.  0 4561 6415

6. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัมุกดาหาร 

148 หมู่ 17 ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัมุกดาหาร 49000 

โทร.  0 4261 1830

7. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

87 หมู่ 4 ต�าบลบุ่ง อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 37000 

โทร.  0 1873 6764

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 4
ถนนแจ้งสนทิ ต�าบลแจระแม อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอุบลราชธาน ี34000 โทร. 0 4531 2646

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 5
ตรงข้ามมหาวทิยาลยัขอนแก่น ถนนมติรภาพ ต�าบลในเมอืง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น 40000 
โทร. 0 4324 6668 โทรสาร 0 4324 3913

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัขอนแก่น

ตรงข้ามมหาวทิยาลยัขอนแก่น  ถนนมติรภาพ 
ต�าบลในเมือง อ�าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
40000 

โทร.  0 4324 6759 
โทรสาร  0 4334 3264

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัอุดรธาน ี

ถนนมติรภาพ ต�าบลโนนสูง อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัอุดรธาน ี41000 โทร. 0 4229 5063

โทรสาร  0 4220 7684

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัมหาสารคาม

ถนนแจ้งสนทิ กโิลเมตรที่ 72 - 73  ต�าบลแก่งเลงิจาน 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัมหาสารคาม 44000

โทร.   0 4371 1526 
โทรสาร  0 4371 1526
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4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัหนองคาย

221 ถนนชลประทาน ต�าบลมีชัย อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัหนองคาย 43000

โทร.   0 4241 1629 
โทรสาร  0 4242 3118

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

รมิถนนสายมหาสารคาม-กาฬสนิธุ ์ต�าบลอุม่เม่า 
อ�าเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ์ 46120

โทร.   0 4389 1418 
โทรสาร  0 4389 1515

6. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัสกลนคร

บ้านดงขุมช้าง หมู่ที่ 3 ต�าบลพงัขว้าง 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัสกลนคร 47000

โทร.  0 4274 7121, 
      0 4274 7024 
โทรสาร  0 4271 1901

7. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัหนองบวัล�าภู

261 หมู่ 10 ถนนราษฎร์บัวขาว ต�าบลล�าภู 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัล�าภู 39000

โทร.   0 4231 1533 
โทรสาร  0 4231 1533

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 6
164 หมู่ 3 ถนนโชตนา ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 50180 โทร. 0 5322 2564 
โทรสาร 0 5321 6219

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัเชยีงใหม่ 

164 หมู่ 3 ถนนโชตนา ต�าบลดอนแก้ว 
อ�าเภอแม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 50180 

โทร.  0 5321 1064, 
      0 5322 2728 
โทรสาร  0 5322 2728

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

571 ถนนขุนลุมประพาส อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 68000 

โทร.   0 5361 1853 
โทรสาร  0 5361 3014

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัล�าพูน 

บ้านจ�้าขี้มด หมู ่2  ถนนซปุเปอร์ไฮเวย์เชยีงใหม่-
ล�าปาง ต�าบลศรบีวับาน อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัล�าพูน 51000 

โทร.   0 5351 1477 
โทรสาร  0 5351 1477

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัล�าปาง 

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ต�าบลเวยีงตาล  
อ�าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล�าปาง 52190 

โทร.    0 5426 9569
โทรสาร  0 5426 9570

5. ศูนย์ปฏบิตักิาร
โครงการหลวง
ภาคเหนอื ส�านกังาน
พฒันาที่ดนิที่สูง  

164 หมูท่ี่ 3 ถนนโชตนา ต�าบลดอนแก้ว อ�าเภอ
แม่รมิ จงัหวดัเชยีงใหม่ 50180 

โทร.   0 5322 2572 
โทรสาร  0 5321 7798

n หน่วยงานหลักในการให้ความรู้และสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝก



86

สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 7
เชงิพระธาตุเขาน้อย ถนนพญาวดั ต�าบลคู่ใต้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัน่าน 55000 โทร. 0 5477 1588 
โทรสาร 0 5477 1664

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัน่าน 

ถนนสายแพร่-น่าน กโิลเมตรที่ 14 โทร.   0 5475 2469 
โทรสาร  0 5475 2215

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัเชยีงราย 

ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 840 บ้านนางแล  
ต�าบลนางแล อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
57000 

โทร.   0 5370 6167 
โทรสาร  0 5370 6165

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัแพร่ 

บ้านทุ่งศร ีต�าบลทุ่งศร ีอ�าเภอร้องกวาง 
จงัหวดัแพร่ 54140 

โทร.     0 5459 7294

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัพะเยา 

หมู่ที่ 3 ต�าบลท่าวงัทอง  
ถนนสายห้วยบง-ห้วยเคยีน กโิลเมตรที่ 4 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา 56000

โทร.   0 5441 1091 
โทรสาร  0 5441 1091

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 8
ถนนสายพษิณุโลก-วดัโบสถ์ ต�าบลหวัรอ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 50180 โทร. 0 5524 1020, 
0 5524 1008 โทรสาร 0 5524 5350

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัพษิณุโลก 

หมู่ที่ 2 ต�าบลชยันาท อ�าเภอวงัทอง  จงัหวดั
พษิณุโลก 65130 โทร. 0 5524 1417 

โทรสาร  0 5524 1718

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัอุตรดติถ์  

กโิลเมตรที่ 13 ถนนพษิณโุลก-เด่นชยั ต�าบลน�้ารดิ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอุตรดติถ์ 53000 

โทร.  0 5541 1850 
โทรสาร  0 5541 2022

3. สถานีพัฒนาที่ดิน 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

ถนนสายเพชรบูรณ์-หล่มสัก กิโลเมตรที่ 5  
ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
67000 

โทร.  0 5672 1456 
โทรสาร  0 5674 1112

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัเลย 

ถนนเลย-เชียงคาน ต�าบลนาอ้อ  อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัเลย 42000 

โทร.  0 4281 1328 
โทรสาร  0 4281 1328

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัพจิติร 

19 หมู่ 2 ต�าบลโรงช้าง อ�าเภอเมอืง  จงัหวดั
พจิติร 66000 

โทร.  0 5661 2329 
โทรสาร  0 5661 2329
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ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 9
201/1 หมู่ 1 ถนนรมิแม่น�้า ต�าบลนครสวรรค์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครสวรรค์ 60000 โทร. 0 5622 
8428, 0 5622 2372 โทรสาร 0 5622 2349

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดันครสวรรค์  

88 หมู่ 7 ต�าบลยางตาล อ�าเภอโกรกพระ 
จงัหวดันครสวรรค์ 60170 

โทร.   0 5622 0021

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัตาก 

212 หมู่ 2 ต�าบลหนองบัวใต้ อ�าเภอเมือง  
จงัหวดัตาก 63000 โทร. 0 5551 2299 

โทรสาร  0 5551 2888

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัก�าแพงเพชร  

ถนนพหลโยธนิ กโิลเมตรที่ 346 
ต�าบลคลองแม่ลาย อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัก�าแพงเพชร 62000 

โทร.   0 5571 2740 
โทรสาร  0 5571 2740

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัอุทยัธาน ี 

74 หมู่ 1 ถนนอุทยัทพัทนั ต�าบลหนองพงัค�า 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธาน ี61000 

โทร.   0 5551 4833 
โทรสาร  0 5551 4833

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัสุโขทยั 

บ้านสระบวั หมู ่7 ต�าบลวงัใหญ่  อ�าเภอศรสี�าโรง 
จงัหวดัสุโขทยั 64120 

โทร.     0 5561 4045-6

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 10
ถนนราชบุร-ีจอมบงึ กโิลเมตรที่ 14.5 บ้านทุ่งน้อย ต�าบลหนิกอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบุร ี70000 
โทร. 0 3237 3586, 0 3237 3517 โทรสาร 0 3237 3516

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัราชบุร ี 

กโิลเมตรที่ 5 ถนนราชบุร-ีจอมบงึ  บ้านทุ่งน้อย 
ต�าบลหนิกอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี70000 

โทร.   0 3237 3717 
โทรสาร  0 3237 3718

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดักาญจนบุร ี

หมู ่3 ถนนศาลากลางกองการสตัว์  ต�าบลปากแพรก 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดักาญจนบุร ี71000 

โทร.   0 3451 7196 
โทรสาร  0 3451 7198

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัเพชรบุรี

81 หมู่ 9 ต�าบลบางเก่า อ�าเภอชะอ�า 
จงัหวดัเพชรบุร ี76120

โทร.   0 3244 8376 
โทรสาร  0 3244 8376

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัสมทุรสาคร

83 หมู่ 1 ถนนสายธนบุร-ีปากท่อ
กิโลเมตรที่ 42.5 ต�าบลบางโทรัด อ�าเภอเมือง 
จงัหวดัสมุทรสาคร 74000

โทร.   0 3483 9264 
โทรสาร  0 3483 9913

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

หมู่ 13 ต�าบลบ่อนอก อ�าเภอเมอืง
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์ 77210

โทร.   0 3261 1584 
โทรสาร  0 3261 1584

n หน่วยงานหลักในการให้ความรู้และสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝก
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สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 11
หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าข้าม อ�าเภอพุนพนิ จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี84130 โทร. 0 7724 0647

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1.สถานพีฒันาที่ดนิ 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธาน ี

12 หมู่ 8 ต�าบลท่าอุแท อ�าเภอกาญจนดิษฐ์  
จงัหวดัสุราษฎร์ธาน ี84160 

โทร.    0 7728 8640

2. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัระนอง 

ถนนเพชรเกษม บ้านทุง่ละออง  ต�าบลราชกรดู 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระนอง 85000

โทร.   0 7784 0190 
โทรสาร  0 7784 0189

3. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัพงังา 

อ�าเภอท้ายเหมอืง จงัหวดัพงังา 82120 โทร.     0 7658 1406
โทรสาร  0 7643 4794

4. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดันครศรธีรรมราช

ศูนย์ราชการนาสาร ต�าบลนาสาร  
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000

โทร.   0 7537 8377 
โทรสาร  0 7537 8609

5. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดัชุมพร 

หมู่ที่ 6 วงัตะกอ อ�าเภอหลงัสวน 
จงัหวดัชุมพร 86110

โทร.   0 7754 1796 
โทรสาร  0 7754 1196

6. สถานพีฒันาที่ดนิ
จงัหวดักระบี่ 

70470/5 ถนนอุตรกจิ ต�าบลกระใหญ่ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่ 81000

โทร.     0 7562 2815

ส�ำนกังำนพฒันำที่ดนิเขต 12
ถนนสายแยกเกาะยอ-สะพานติณสูลานนท์ ต�าบลเขาพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000  
โทร. 0 7433 3781, 0 7433 3212 โทรสาร 0 7433 3213

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัสงขลา 

ถนนสายแยกเกาะยอ-สะพานติณสูลานนท์  
ต�าบลเขาพะวง อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 
90000 โทร. 0 7447 7462 

โทรสาร  0 7447 7460

2. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัสตูล 

หมู่ที่ 7 ถนนประชาสงเคราะห์ (สายเอก)  
ต�าบลควนกาหลง อ�าเภอควนกาหลง 
จงัหวดัสตูล 91130  

โทร.     0  7473 7311 
โทรสาร  0 7473 7312

3. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัปัตตาน ี 

8 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ต�าบลบ่อทอง 
อ�าเภอหนองจกิ จงัหวดัปัตตาน ี94170

โทร.     0 7343 7220 
โทรสาร  0 7343 7253

4. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัยะลา 

101 หมู่ที่ 1 ต�าบลธารโต อ�าเภอธารโต  
จงัหวดัยะลา 95150

โทร.     0 7329 7025
โทรสาร  0 7329 7160
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ข้อมลูจำกกรมพฒันำที่ดนิ ถนนพหลโยธนิ แขวงลำดยำว เขตจตจุกัร กรงุเทพฯ 10900 
โทร. 0 2579 0111

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

5. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัพทัลุง

กโิลเมตรที่ 74 ถนนเอเชยี พทัลุง-ร่อนวบิูลย์ 
หมู่ที่ 9 ต�าบลโตนดด้วน อ�าเภอควนขนุน 
จงัหวดัพทัลุง 93110

โทร.     0 7468 2168

6. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดันราธวิาส

กโิลเมตรที่ 19 ถนนนราธวิาส-ตากใบ ต�าบลตากใบ 
อ�าเภอตากใบ จงัหวดันราธวิาส 96110

โทร.   0 7351 3535 
โทรสาร  0 7351 5998

7. สถานีพัฒนาที่ดิน
จงัหวดัตรงั 

7 ถนนเจมิปัญญา ต�าบลทบัเที่ยง  อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัตรงั 92000 

โทร.   0 7521 2944 
โทรสาร  0 7421 2944

8. ศูนย์ศกึษาการ
พฒันาพกิุลทองฯ

อ�าเภอเมอืง จงัหวดันราธวิาส 96000 โทร.   0 7351 3560 
โทรสาร  0 7351 3561

2) รายชื่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ทั้ง 6 ศูนย์

สถำนที่ ที่ตั้ง โทรศพัท์

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขา
หินซ้อน อันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าร ิ

อ�าเภอพนมสารคาม  จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
24120 

โทร.  0 3859 9105-6

2. ศูนย ์ศึกษาการพัฒนา 
พิกุลทอง อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิ

ต�าบลกะลุวอเหนอื อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดันราธวิาส 96000 

โทร.  0 7354 2062-3

3. ศูนย์ศกึษาการพฒันา
  อ่าวคุ ้งกระเบน อันเนื่อง 

มาจากพระราชด�าร ิ

อ�าเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุร ี22120 โทร.  0 3938 8116-8

4. ศนูย์ศกึษาการพฒันาภพูาน 
อนัเนื่องมาจากพระราชด�าร ิ

ต�าบลห้วยยาง อ�าเภอเมอืง 
จงัหวดัสกลนคร 47000 

โทร.  0 4271 2975

5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชด�าร ิ

อ�าเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่ 
50220 

โทร.  0 5338 9163

6. ศนูย์ศกึษาการพฒันาห้วยทราย 
อนัเนื่องมาจาก

    พระราชด�าร ิ 

อ�าเภอชะอ�า จงัหวดัเพชรบุร ี76120 โทร.  0 3259 3252-3

n หน่วยงานหลักในการให้ความรู้และสนับสนุนกล้าพันธุ์หญ้าแฝก



ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรพเิศษเพื่อประสำนงำนโครงกำรอนัเนื่องมำจำกพระรำชด�ำร ิ

(ส�ำนกังำน กปร.)

โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ

สาระน่ารู้เรื่องหญ้าแฝก

จดัท�ำโดย

คณะอนกุรรมการด้านวชิาการตดิตามและประเมนิผล

การด�าเนนิงานพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเนื่องมาจากพระราชด�าริ


