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หญาแฝกกับการอนุรักษดินและนํ้าหญาแฝกกับการอนุรักษดินและนํ้าหญาแฝกกับการอนุรักษดินและนํ้าหญาแฝกกับการอนุรักษดินและนํ้าหญาแฝกกับการอนุรักษดินและนํ้า

 จากการที่หญาแฝกเปนพืชท่ีมีประโยชน ในการอนุรักษ
ดนิและน้ํา ตลอดจนประโยชนดานอืน่ ๆ  อยางมากมาย 

ทางกองบรรณาธิการจึงเห็นความสําคัญในการ
นําเรื่องการอนุรักษหญาแฝกมาเผยแพร
อกีคร้ังหน่ึง เพ่ือเปนการเนนย้ําถึงประโยชน
ของหญาแฝกในการอนุรักษดินและน้ํา 
รวมถงึการนาํไปปรบัใช ในวิถชีวีติประจําวนั
ไดเปนอยางดี

โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล
 โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 จจาากกกกาาาารรรรทททีีีหหหหญญญญาาาาแแแแ
ดดิินินนแแแลลละะนน้ํํําาา 

ททาางงกกกออ
นนนนนํําาาาา
ออออออีีี
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 หญาแฝกที่พบในสภาพธรรมชาติมีถิ่น

กําเนิดตามพื้นท่ีราบลุมน้ําทวม ตามแหลงน้ํา

ธรรมชาติริมหนองบึงและในปา (พื้นที่ดอน) 

เม่ือนําพันธุ ที่ ไดคัดเลือกแลวไปปลูกในพ้ืนท่ี

ตาง ๆ ปรากฏวา ขึ้นไดเกือบทุกสภาพพื้นที่

ของประเทศ หญาแฝกสามารถเจริญเติบโตได

ในสภาพภมูปิระเทศทีร่าบใกลเคยีงระดับนํา้ทะเล 

จนถึงพื้นที่ภเูขาสงูทีร่ะดบัประมาณ 2,300 เมตร 

จากระดับน้ําทะเล หรือในพื้น ท่ีดินเปรี้ยว 

ดินดาง ดินเค็ม ดินท่ีมีความอุดมสมบูรณตํ่า 

รวมทัง้พ้ืนท่ีทีม่ปีริมาณนํา้ฝนนอย 200 มลิลิเมตร 

ถึงพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุก 3,900 มิลลิเมตร ถึง 

5,000 มิลลิเมตร และพื้นที่สภาพภูมิอากาศ

หนาวเย็น -9 องศาเซลเซียส ถึงอากาศรอนจัด 

45 องศาเซลเซียส

 ชาวไมซอร ประเทศอินเดียปลูกหญาแฝก

มาแลวประมาณ 200 ป เพื่อเปนอาหารสัตว

แตแนวความคดิในการนําหญาแฝกมาใชเพือ่การ

อนุรักษดินและน้ําไดเริ่มขึ้นเม่ือ 50 ปที่ผานมา

นีเ่อง ทีห่มูเกาะอนิเดยีตะวนัตก สาํหรบัเกาะฟจนิัน้ 
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ไดมีบริษัทน้ําตาล

ที่นําการปลูกหญา

แฝกเพ่ืออนุรักษดิน

และน้ํามาใช ในไรออย

ม า แ ล  ว ก ว  า  3 0  ป  

ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี

นายกรีนฟลด นักอนุรักษดินและน้ํา

ฝายวิชาการภูมิภาคเอเชีย ของธนาคารโลก

สงัเกตเห็นวาแนวหญาแฝกซึง่ปลกูเปนแนวขวาง

ความลาดชันของพื้นที่ ในไรออยน้ัน เมื่อเวลา

ผานไป 30 ป สามารถปรับพื้นที่นั้นใหมีสภาพ

ความลาดชันลดลงเกิดเปนพื้นที่ขั้นบันไดดิน

สงู 3-4 เมตร ซึง่สรุปวาหญาแฝกเปนแนวทาํใหเกดิ

การสรางบันไดดินไดโดยธรรมชาติในลักษณะ 

คอยเปนคอยไป ผสมผสานกับเทคนคิการเตรยีมดิน 

และเพาะปลูกพืชหมุนเวียนซ่ึงตองอาศัยเวลา 

การท่ีหญาแฝกสามารถทําใหเกิดข้ันบันไดดิน

ไดนั้น เนื่องจากหญาแฝกมีคุณสมบัติพิเศษ



7จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564

ที่สามารถแตกกอโดยการ

แตกหนอที่ขอของลําตน หรือ

เหงาเหนือดินไดตลอดเวลา

เมื่อตะกอนดินมาทับถมหนาแถว

หญาแฝกสามารถลดการสูญเสยีดิน

จากการชะลาง 3-5 เทาเม่ือเทียบกับ

ในสภาพที่ ไมมีหญาแฝก เนื่องจากหญาแฝก

มีระบบรากฝอยที่หย่ังลึกลงไปตามความลึกของดิน 

สามารถยึดเกาะดินใหเกดิความม่ันคงแข็งแรง ประกอบกับ

หญาแฝกเปนพืชที่ ไม ไวตอชวงแสง จึงเจริญเติบโต

ขยายปลองออกดอกไดตลอดป ทําใหแถวหญาแฝก

มีการเจริญเติบโตในหญาแฝกมีลักษณะยกตัวสูงขึ้น

อยูเหนือระดับผิวดินท่ีสูงข้ึนตลอดเวลา ดูประหน่ึงวาเปน

ขั้นบันไดดินมีชีวิตสามารถงอกเงยสูงขึ้นเร่ือย ๆ จนกวา

ความลาดชันของพ้ืนท่ีจะถูกปรับใหอยู  ในแนวระดับ

แลวกระบวนการปรับโครงสรางเปนข้ันบันไดดินโดย

แนวหญาแฝกจึงสิ้นสุดลง ตอจากนั้นจะเปนกระบวนการ 

เพิม่เติมความอดุมสมบรูณของดินโดยสรางหนาดนิใหเปนดนิดี 

เนือ่งจากดนิมคีวามชุมชืน้มากขึน้ (แนวหญาแฝกลดการสูญ

เสียนํ้าได 25-70 เปอรเซ็นต) การนําใบหญาแฝกที่ ไดจาก

การตัดมาใชคลุมดินเหลาน้ี จะเปนการชวยใหเกิดความ

สมดุลทางธรรมชาติ ไดแก การเพ่ิมอนิทรยีวตัถ ุและธาตุ

อาหารแกดนิ เพิม่ปรมิาณจลุนิทรยีและสตัว ในดนิ ทาํใหดนิ

มีชีวิต หนาดินเกิดความอุดมสมบูรณ

 ซึง่ปริมาณธาตุอาหารเม่ือตดัใบหญาแฝกอายุ 4 เดอืน 

คลมุดนิจะสลายตัวใหธาตุอาหารแกหนาดนิเฉล่ียไนโตรเจน 

1.29 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.20 เปอรเซ็นต และ

โพแทสเซียม 1.3 เปอรเซ็นต (ของนํ้าหนักหญาแหง) 

นอกจากน้ี หญาแฝกมีระบบรากแผกระจายไปในแนวลึก

มากกวาออกดานขางทําใหแถวหนาแฝกตองการพื้นท่ี

เพื่อการเจริญเติบโตไมกวางนัก เชน แถวหญาแฝกที่มีอายุ

ตัง้แตหนึง่ปขึน้ไป ทรงพุมทัง้สองขางรวมกนัแลวจะกินเนือ้ที่

มีความกวางไมเกิน 1.5 เมตร จึงทําใหเสียพื้นที่นอย

เม่ือเปรยีบเทยีบกบัพืชอ่ืนท่ีปลูกเปนแนวอนรุกัษเชนเดยีวกนั

กับหญาแฝก หรือเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอนุรักษ

ดินและนํ้าอื่นๆ เชน คันดิน จึงสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ

ได ใกลชิดแถวหญาแฝกโดยที่ ไมมีการแขงขันหรือรบกวน

จากหญาแฝก
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 1.1 ลักษณะพิเศษของการแตกกอ สามารถปลูก
ติดต อกันให เป นแถวหนากระดานเรียงหนึ่งได ง าย 

เปรียบเสมือนกําแพงกรองตะกอนดินที่ถูกนํ้ากัดเซาะและ

พัดพามาใหตกทับถมดานหนาแถวหญาแฝก และชะลอ

ความเร็วของนํ้าทําใหนํ้าถูกกักเก็บและไหลซึมลงไปใตดิน

 1.2 ลักษณะพิเศษของลําตน เมื่อหญาแฝกมีอายุ

ใกล ออกดอกจะแตกหนอและรากใหมออกมาเสมอ 

เมื่อตะกอนดินทับถมจึงสามารถตั้งกอใหมได

1. คุณสมบัติบางประการของหญาแฝก

88
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 1.3 ความสารถในการกระตุ นให แตกหนอ 
ตนและใบหญาแฝกสามารถนําไปใชเปนวัสดุคลุมดินรักษา

ความชุมช้ืน และเพ่ิมธาตอุาหารใหแกดนิเมือ่ยอยสลายแลว

เชนเดียวกับปุยหมัก หากหญาแฝกแกตนและใบจะแหง 

เม่ือถูกไฟเผาจะแตกหนอใหมสเีขียวสดข้ึนมาทนัที ไมจาํเปน

ตองปลูกใหม ผลพลอยไดจากหญาแฝกดอน สามารถ

ตดัใบไปกองเปนตับแฝกทําหลังคาได สาํหรับหญาแฝกหอม 

ใบออนสามารถใชเปนอาหารสัตวนาํไปเลีย้งววัเลีย้งควายได 

ซึ่งจะตองตัดในชวงอายุ 2 ถึง 4 สัปดาหหลังจากตัด

คร้ังกอน เช น หญาแฝกแหลงพันธุ กําแพงเพชร 2 

นอกจากนี้พันธุหญาแฝกลุมจากอินเดียก็ใชเล้ียงปลาจีนได 

ใบหญาแฝกลุม เม่ือตากแหงดีแลวนําไปทําพวงหรีดหรือ

ดอกไมประดิษฐ เครื่องถักจักสาน เชน หมวก ตะกรา 

 1.4 ลกัษณะพเิศษของราก หญาแฝกมรีากทีเ่จรญิ

เติบโตอยางรวดเร็ว เส นโตหยั่งลึกลงไป ในดินและ

แตกแขนงเปนรากฝอยประสานกันแนนเหมือนตาขาย

หรือรางแหเกาะยึดดินใหมีความแข็งแรงม่ันคง การปลูก

หญาแฝกติดตอกัน ระบบรากจะเปนเสมือนมานใตดิน

ชะลอการไหลซึมของนํ้าใตดินทําใหความช้ืนในดินเพิ่มข้ึน 

นอกจากนีย้งัสามารถปองกนัการกดัเซาะของน้ําทีท่าํใหเกดิ

รองขนาดเล็กและขนาดใหญ ซึ่งเกิดขึ้นจากดานลาง

ของแนวลาดชันยอนข้ึนมาดานบน เม่ือถึงแนวหญาแฝก

ก็จะหยุดเพียงแคนั้น

 รากหญาแฝกยังสามารถดูดซมึสารเคม ีธาตุอาหาร

พชืทีถ่กูชะลางลงไปในดนิ เชน ปุยเคม ีสารเคมีปองกนัและ

กําจัดแมลงศัตรูพืชเก็บไว ในตนหญาแฝก เปนการปองกัน

ไมใหสารเคมีเหลานั้นไหลลงไปยังแหลงนํ้า และปลอดภัย

จากการเกิดมลภาวะของนํ้าทําใหนํ้ามีคุณภาพดี

 1.5 ลักษณะพิเศษของการแพรพันธุ พันธุหญา

แฝกที่ ไดรับการคัดเลือกแลวจะมีการกระจายพันธุดวย

เมล็ดนอยหรือแทบไมมีเลย จึงไมอยู ในลักษณะของวัชพืช 

หรือวัชพืชรายแรง เชน พันธุจากอินเดีย ออสเตรเลีย 

สามารถปลูกได  ในสวนผลไม และพื้นท่ีเกษตรทั่วไป 

ษษษษษษจุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564 99จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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โดยเฉพาะอยางยิง่เมือ่มีการเกษตรกรรมและดูแลรกัษา

เสมอจะไมปรากฏวามีหญาแฝกตนเลก็ๆ ทีง่อกจากเมล็ด

ขึน้ในบริเวณกอหญาแฝกเลย เชน หญาแฝกลุมทีป่ลกูยดึ

คนันาบรเิวณชองระบายน้ําในแถบภาคใตทีจ่งัหวัดสงขลา 

และนราธิวาส

 1.6 ลกัษณะพิเศษของแนวร้ัวหญาแฝก หญา

แฝกกินเนื้อที่ ไมกวาง เชน ความกวางไมเกิน 1.5 เมตร 

สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจไดชิดแนวหญาแฝกจึงทําให

เสียพื้นที่นอย

 1.7 ความงายและสะดวกในการขยายผล การ
ใชหญาแฝกในระบบอนุรักษดินและนํ้านั้นเกษตรกร

สามารถทําเองได ในลักษณะคอยเปนคอยไป หาก

พยายามทาํความเขาใจ และประสงคจะรกัษาทรพัยากร

ดินไมใหเสื่อมโทรม มีศักยภาพในการผลิตสูง หรือชวย

ปองกันการกัดเซาะของนํ้าไมใหเกิดตะกอนดินไหลลงไป

ทับถมยังแหลงนํ้า ซึ่งเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม 

 การปลูกหญาแฝกทําไดงายเกษตรกรสามารถ

ชวยกันปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะ ของดินได 

การขยายพันธุสามารถทําไดจากการแยกหนอหรือตน 

ซึ่งหญาแฝกมีการเจริญเติบโตแตกกออยางรวดเร็ว 

จึงสามารถขยายพันธุไดตลอดเวลา การปลูกหญาแฝก

สามารถปลูกไดทกุสภาพพืน้ที ่หญาแฝกเปนพชืทีค่อนขาง

มีขอจํากัดนอยยกเวนบางพื้นที่ ซึ่งมีปญหาสภาพความ

รนุแรงของพืน้ทีม่าก เชน พื้นที่เค็มจัดชายทะเล พื้นที่

กรดจัด พื้นที่พรุเกาซ่ึงจะตองทําการปรับสภาพดิน

ดวยการใสปูนหรือหินฝุนเสียกอน พื้นท่ีสูงที่ทองฟาปด
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เกือบตลอดปซึ่งมีความเขมของแสงแดดไมเพียงพอ เชน 

พื้นที่ปางตอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน แตแกไขได

โดยการใชพนัธุทองถ่ินทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่ เชน แหลงพนัธุ

แมฮองสอน แมลานอย ปางมะผา หรือพันธุทีน่าํเขามา เชน 

พันธุพระราชทาน พันธุญี่ปุน  

 คาใชจายการปลูกหญาแฝกใหเปนแนวรัว้หรอืแนวพืช

เพื่ออนุรักษดินและนํ้านั้น หากทําดวยเทคนิคที่ถูกตองและ

มกีารวางแผนและควบคุมงานทีร่ดักมุ เชน ใชพนัธุทีเ่หมาะสม 

มีการใชปุยปลูกใหถูกตองตามฤดูกาล ใชหนอหญาแฝกทีม่ี

คณุภาพกส็ามารถท่ีจะลดตนทุนไดหรือลงทนุต่ํา เกษตรกร

สามารถดําเนินการไดเอง 

  ในสภาวะแวดลอมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่

ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหการตกของฝนแปรปรวน 

ไมแนนอน ความรุนแรงของพายุฝนมีมากข้ึน เกิดสภาพ

นํ้าทวมฉับพลัน บางพ้ืนท่ีแหงแลงมีผลกระทบตอทุกคน

ทัง้ชมุชนเมืองและชนบท การปลูกหญาแฝกในระบบอนุรกัษ

ดนิและนํา้สามารถทําไดอยางรวดเรว็หากทุกคนมีสวนรวม

จะปลูกไดเปนพื้นที่กวางขวาง สามารถปองกันปญหา

นํา้ทวมอยางฉบัพลนั ลดความแหงแลงท้ังในพ้ืนท่ีเพาะปลกู

และชมุชนเมอืง เชน การปลูกหญาแฝกเพื่อชะลอความเร็ว

ของนํ้าตามทางนํ้าธรรมชาติ และพื้นที่ลาดชันตาง ๆ
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 2.1 การปลูกแทนคันดินเพื่อการอนุรักษดิน
และความชุมช้ืน ปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวระดับ

ขวางความลาดเทในตนฤดูฝนโดยการไถพรวนดิน และทํา

รองจาํนวน 1 รองไถ แลวปลกูหญาแฝกลงในรองไถ ระยะปลกู

ระหวางตนหรอืกอหางกนัประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูก 1 ตน

ตอหลุมหรือ 1 - 3 หนอตอหลุม กรณีที่มีการเตรียม

กลาหญาแฝกมาอยางดีแลว กลบดินรอบโคนตนใหแนน 

ระยะหางระหวางแถวแฝกจะไมเกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง 

หญาแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกันภายใน 4 - 6 เดือน 

หรอื 1 - 3 ฤดูเพาะปลกู กรณพีืน้ทีแ่หงแลง ควรตดัหญาแฝก 

1 - 2 เดือนตอครั้งใหสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร 

เพื่อเรงใหมีการแตกกอ 

 2.2 การปลูกเพื่อควบคุมรองนํ้าและกระจายนํ้า 
การปลูกหญาแฝกเพ่ือควบคุมรองนํ้าไม ใหถูกกัดเซาะ

พังทลายมากยิง่ข้ึน และทําใหเกิดคันดินก้ันน้ําจะตองมีการ

2. วิธีการปลูกแนวหญาแฝก

เตรยีมกลาหญาแฝกเปนอยางด ีเชน เพาะชาํกลาหญาแฝก

ในถุงพลาสติกจนกระท่ังแตกกอเต็มถุงและแข็งแรงดีแลว

จงึนาํไปปลกูในรองน้ําโดยขดุหลุมปลูกขวางรองน้ําเปนแนวตรง 

หรือเปนแนวหัวลูกศรยอนทางกับทิศทางนํ้าไหลอาจใช

กระสอบทรายหรือกอนหินชวยทําคันเสริมฐานใหมั่นคง

ตามแนวปลูกหญาแฝก ควรปลูกหญาแฝกใหชิดติดกัน

ยิ่งกวาวิธีแรก ระยะหางระหวางแนวปลูกหญาแฝก

จะไมเกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง หลังจากเกิดคันดินกั้นนํ้า

แลวจะปลูกหญาแฝกตอจากแนวคันดินกั้นนํ้านั้นออกไปทั้ง

สองขางเพื่อเปนการกระจายนํ้าเขาสูพื้นที่เพาะปลูก

 2.3 การปลกูเพ่ือรักษาความชุมช้ืน ปลูกหญาแฝก

ตามแนวระดบัท่ีระดบัน้ําสูงสุดทวมถงึ 1 แนว และปลูกเพิม่

ขึน้อกี 1 - 2 แนว เหนอืแนวแรก ซึ่งขึ้นอยูกับความลึกของ

ขอบสระ ระยะปลูกระหวางตน 5 เซนติเมตร

1212
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ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัจากการประกวดผลงานทีไ่ดรบัรางวลัจากการประกวด
การพัฒนาและรณรงคการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกการใชหญาแฝก
อันเนือ่งมาจากพระราชดําริอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ผลงานทีไ่ดรบัรางวลัจากการประกวด
การพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

 จากฉบบัทีแ่ลวทีท่างกองบรรณาธกิารไดนาํเสนอขอมลูผูชนะจากโครงการประกวดการพฒันาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ ภายใตแนวคิด “หญาแฝกใตรมพระบารม ี อนุรกัษ

ดนิและนํ้า สรางวิถีชุมชน” ครั้งที่ 11 ประจําป 2561 - 2562 โดย มูลนิธิชัยพัฒนา รวมกับ สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) 

กรมพฒันาทีด่นิ และ บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) โดยไดนาํเสนอรางวลัชนะเลิศ ประเภทพ้ืนทีเ่ชงิลาด

แหลงน้ํา/ไหลทาง (ประเภทชุมชน/หนวยงาน) และรางวัลชนะเลิศประเภทพัฒนาพ้ืนท่ีดินเส่ือมโทรม

และดินทีม่ปีญหา (ประเภทบคุคล) ไปแลวนัน้ ทางกองบรรณาธกิารไดคาํนงึถงึความตอเนือ่งของการประกวด

ในโครงการดงักลาว ดงัน้ันในฉบบัน้ีจงึขอนําเสนอในประเภททีต่างออกไปเพือ่ใหผูอานไดเห็นถึงแนวทาง

การดาํเนนิงานในการนาํหญาแฝกไปประยกุตใชจนประสบผลสาํเรจ็ มาเผยแพรใหรบัทราบและนําไปปรบัใช

ตอไป 

1313

ขอมูลจากหนังสือ หญาแฝกใตรมพระบารมี อนุรักษดินและนํ้า สรางวิถีชุมชน

โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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รางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ
ประเภทพืน้ทีแ่หลงเรยีนรูและขยายผลประเภทพืน้ท่ีแหลงเรยีนรูและขยายผล
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทพืน้ท่ีแหลงเรยีนรูและขยายผล

ประเภทบุคคล 
นายบรรจง ราชโส จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู : 34 หมู 1 บานซง ตําบลยานรี 
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท : 09 2192 9828
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  สภาพพื้นที่
• เนือ้ดนิเปนดนิรวนหรือดนิรวนปนทรายละเอียด มคีวาม

ลาดชันประมาณ 0-2%

•  มีลักษณะการทับถมเปนชั้นของตะกอนลํานํ้าในแตละ

ชวงเวลา
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  สภาพพื้นที่กอนปลูก
• เน้ือดินบนคอนขางเปนทรายจัดในบางปจะมีนํ้าทวม

ฉับพลันที่เกิดจากนํ้าที่เออลนมาจากแมนํ้า

• เมื่อฝนท้ิงช วงดินบนจะแข็งแนนทึบเปนอุปสรรค

ตอการใชทีด่นิ สวนในฤดฝูนดนิจะเหนยีวจดั ทาํใหไมเหมาะ

แกการทาํการเกษตร ปลกูพชือะไรก็ไมงอกงาม แคระแกรน็ 

ฤดูฝนดินไหลลงบอนํ้า ทําใหนํ้าขุน ปลาที่เลี้ยงไวตาย

  วิธีการแก ไข
• เริ่มปลูกแฝกเมื่อปลายป พ.ศ. 2557 พันธุที่ ใชเปนพันธุ

สงขลา 3 พื้นที่ปลูก 3 ไร

ชชชชชชชชชวววววววงงงงงงงเเเเเเเเวววววววลลลลลลลลลลาาาาาาา
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  ลักษณะการปลูก
• ปลูกเปนแถวแนวยาวแซมไปกับพืชปลูก และปลูกเปน

วงกลมลอมรอบตนไมยืนตน โดยใชระยะหางตอตน

ประมาณ 5 เซนติเมตร

• ปลูกรอบบอน้ํา โดยใชระยะหางตอตนประมาณ 5 

เซนติเมตร

• ปลูกขวางความลาดชัน โดยใชระยะหางตอตนประมาณ 

5 เซนติเมตร

  ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
• สภาพดินดีขึ้น ดินรวนซุยขึ้นมาก นํ้าในบอไมขุน ไมมีดิน

ไหลลงบอนํ้า ลดการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่

• ทําใหมีรายไดจากการขายผักที่ปลูก และปลาที่เลี้ยงไว

มากขึน้และมีการดาํเนนิการขยายผลใหกบัเกษตรกรในพืน้ท่ี
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ประเภทชุมชน / หนวยงาน 

กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 จังหวัดตาก
ที่อยู : ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
โทรศัพท : 08 9268 2764

รางวัลชนะเลิศรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทพืน้ทีแ่หลงเรยีนรูและขยายผลประเภทพืน้ทีแ่หลงเรียนรูและขยายผล
รางวัลชนะเลิศ 
ประเภทพืน้ทีแ่หลงเรียนรูและขยายผล
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  สภาพพื้นที่
• พืน้ทีก่อนดาํเนนิการปลกูหญาแฝกมลีกัษณะแหงแลง

• พื้นที่ปลูกหญาแฝก จํานวน 5 ไร

• บริเวณสระน้ําท่ีมีอยูเดิมต้ืนเขิน ทําใหมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภค 

และไมสามารถใชประโยชนพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกพืช

• ลักษณะดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนน้ําและพ้ืนท่ีที่มีความลาดชัน 

พบปญหาการกรอนหรือชะลางพังทลาย เกิดการสูญเสียหนาดินออกจากพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ี

พบเศษหิน กอนกรวดหรือลูกรัง ที่ผิวหนาขาดแคลนนํ้า

  วิธีการแก ไข
• ป พ.ศ. 2557 ไดเริม่ทาํการปลูกหญาแฝก พนัธุสงขลา 3 และพันธุกําแพงเพชร 2 จํานวน 

94,000 กลา
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  ลักษณะการปลูก
• ปลูกบริเวณรอบขอบสระนํ้า 1 สระ

• พื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 5 ไร โดยทําการปลูกในแปลงเกษตรบางสวนและริมขอบสระนํ้า

ในไรนา

  ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
• ชวยแกปญหาการสูญเสียหนาดินไดอยางมีประสิทธิภาพ

• ชวยทําใหดินมีความช้ืน และความอุดมสมบูรณเพ่ิมมากขึ้น สามารถเพาะปลูกพืชไดดีขึ้น 

สระนํ้าสามารถเก็บกักนํ้าไว ใช ไดตลอดทั้งป

•  ปญหาการตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินในสระลดลง
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  กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจ

ในการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา 

และพันธุพืช ในเขตพ้ืนที่ปาเพื่อการอนุรักษ โดยการดูแล 

ควบคุมปองกันรักษาพื้นที่ปาอนุรักษเดิมที่มีอยู และฟนฟู

พื้นท่ีปาท่ีเส่ือมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการ

สงเสริม กระตุนและปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึก

หวงแหนและการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น 

ตลอดจนสงเจาหนาท่ีออกลาดตระเวนปลกูปา ปลกูหญาแฝก 

ปลูกหวาย ทําแนวกันไฟ สรางฝายตนน้ํา ซึ่งแผนงาน

หรอืโครงการหนึง่ทีก่รมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพนัธุพชื

ดําเนินการตามภารกิจดังกลาว คือ โครงการฟนฟูพื้นที่

ปาอนุรักษ (ลุมนํ้า) ระยะที่ 1 อยูในยุทธศาสตรที่ 5 การ

อนุรักษฟ นฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม และปองกัน

มาปลูกแฝกมาปลูกแฝก
กันเถอะกันเถอะ

มาปลูกแฝก
กันเถอะ

นายบุรินทร สุดลาภา
ผูอํานวยการสวนจัดการทรัพยากรตนนํ้า

สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

การพงัทลายของดิน มวีตัถปุระสงค ในการฟนฟพูืน้ทีอ่นรุกัษ

เสือ่มโทรม เพือ่คนืความอดุมสมบรูณ ใหแกระบบนิเวศ และ

เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษดินและน้ําของพื้นที่ปาอนุรักษ 

เพิ่มความสามารถในการกักเก็บนํ้าไว ในดิน ลดการชะลาง

พังทลายของดินในพื้นที่ตนนํ้า และทําใหมีนํ้าไหลในลําธาร

สม่ําเสมอตลอดป กําหนดพื้นท่ีเปาหมายในการฟ นฟู

ตามระดับความรุนแรงของปญหาการบุกรุกทําลายปาไม

ที่กําหนดในแผนแมบทแก ไขปญหาการทําลายทรัพยากร

ปาไม การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พ.ศ. 2557 ทั้งน้ีเพ่ือ

เปนการเรงรัดการฟนฟูพื้นท่ีปาไมที่เส่ือมโทรม ใหมีพื้นท่ี

ปาไม รอยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ ภายในระยะเวลา 10 ป 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผน
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แมบทแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุก

ที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน พ.ศ. 2557 การดําเนินงานตามแผนดานการ

ปองกันการพงัทลายของดนิในพ้ืนทีท่ีเ่สีย่งตอการพงัทลาย

ของดินของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดย

ใชเคร่ืองมือ 2 อยาง ตามแนวพระราชดําริในพระบาท

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพิตร คือ การสรางฝายตนนํ้าเพื่อดักตะกอน 

ลดความรุนแรงของการไหลบาของนํ้า และการปลูกหญา

แฝกเพ่ืออนรุกัษดนิและน้ํา ตลอดจนการปองกนัการพังทลาย

ของดินในพื้นที่ปาตนนํ้า โดยสําหรับการปลูกหญาแฝก 

จะใชวธิปีลกูเปนแถวขวางแนวลาดชนั ระยะหางระหวางตน 

10 ซม. และระยะหางระหวางแถว 10 ม. กระจายทั่วพื้นที่

ทีม่คีวามลาดชันสูง มคีวามเสีย่งตอการพังทลายของดินสูง 

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เริ่มไดรับการ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ ในสวนของการ

ปลูกหญาแฝก เม่ือปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 

5,700,000 กลา (3,563 ไร) ดําเนินการปลูกในพื้นที่ลุมนํ้า

สาขาของลุมนํ้านาน จังหวัดนาน และปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 จํานวน 2,310,000 กลา (1,444 ไร) ดําเนินการปลูก

ในพื้นที่ลุมนํ้าสาขาของลุมนํ้ากก ปง และยม ซึ่งจริงๆ แลว

ยังไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับเปาหมายของโครงการ

ทีก่าํหนดไวภายใน 10 ป จะตองสามารถดําเนินการในพ้ืนท่ี

สูงชันที่สภาพปาเส่ือมโทรมและมีความเสี่ยงสูงไดถึง 

1 ลานไร ซึง่คดิคาํนวณคราวๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 

2565 ถาปลูกกลาแฝกจาํนวนเทาท่ี ไดรบังบประมาณจะได
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พืน้ทีท่ี่ ไดรบัการปองกันการพังทลายของดนิเพียงประมาณ 5,000 ไร คาดการณหรอืคาํนวณ

ตามหลักวิชาการ (พิณทิพย, 2562 และประเดิมชัย, 2561) สามารถลดการสูญเสียนํ้า

ที่กักเก็บไว ในดินในรูปของนํ้าไหลบาหนาดิน จํานวน 102,725 ลบ.ม./ป และลดการสูญเสีย

หนาดินจากการชะลางพังทลาย จํานวน 14,375,000 กก./ป ดังนั้นหากจะไดตามเปาหมาย

ครบท้ัง 1 ลานไร ตองใชเวลาประมาณ 200 ป แตอยางไรก็ตาม จากประสบการณ

การติดตามการปลูกหญาแฝก พบวา ความสําเร็จของการปลูกหญาแฝกไม ไดขึ้นกับ

งบประมาณเพยีงอยางเดยีว แตขึน้กบัคุณภาพและชนิดของกลาแฝก การเตรียมพืน้ที ่ความรู

ความสามารถและความใสใจของบคุลากร ชวงเวลาในการดําเนินการ และความรวมมือรวมใจ

และจิตสํานึกของชาวบานในพื้นที่ หากจะใหการปลูกหญาแฝกบรรลุเปาหมายวัตถุประสงค

ทีก่าํหนดไว ประเดน็แรกจะตองทําความเขาใจ และปลกูจติสาํนกึของเจาหนาทีแ่ละประชาชน

ในการปลูกและการจัดหากลาที่ดีมีคุณภาพเพิ่มเติม สุดทายผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาผูอาน

จะไดรับประโยชนหรือรูจักโครงการและความตัง้ใจ ความพยายามของเจาหนาที่ที่จะรักษา

สภาพปาตนนํ้าบางไมมากก็นอย และหากมีโอกาส ขอไดโปรดไดชวยกันปลูกหญาแฝกหรือ

ผลักดันโครงการดีๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนน้ี ใหมีความสําเร็จตอไป เน่ืองจากผูเขียน

ไดพยายามแลว เพียงแตติดที่งบประมาณของชาติที่มีอยูจํากัดครับที่มีอยูจํากัดครับ
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 จากความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการรวมกันบันทึกขอมูลลงในระบบบริหารและติดตาม

โครงการปลกูหญาแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) อยางสม่ําเสมอ และครบถวนน้ัน กรมพัฒนาท่ีดนิ
ในนามของคณะอนุกรรมการดานการสงเสริม ขยายผล เผยแพรและประชาสมัพันธ โครงการพฒันา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดประมวลขอมูลจากระบบ VGT โดยแสดง

ปรมิาณการปลกูหญาแฝกป 2563 รปูแบบการใชประโยชน พนัธุหญาแฝก และการปลูกแยกตามหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถติดตามการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย และใช ในการวางแผนการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการดานการสงเสริม ขยายผล เผยแพร
และประชาสัมพันธ โครงการพัฒนาและรณรงค

การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
กรมพัฒนาที่ดิน

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก 
งบประมาณป 2563งบประมาณป 2563

ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก 
งบประมาณป 2563
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  ผลการดําเนินงานโครงการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563
 1. จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูก
 จากการประมวลขอมูลการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563 พบวามีจํานวน 194.76 ลานกลา 

ดังแสดงในตารางท่ี 1 จากจํานวนกลาหญาแฝก พบวา ภาคเหนือมีการปลูกหญาแฝกมากที่สุด 63.58 ลานกลา 

คิดเปนรอยละ 32.64 ของกลาทั้งหมด รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต มีจํานวนกลา 

50.42 49.90 และ 30.85 ลานกลา คิดเปนรอยละ 25.89 25.26 และ 15.84 ตามลําดับ ทั้งนี้ภาคเหนือสวนใหญ

เปนพืน้ทีล่าดชนั จงึมกีารใชกลาหญาแฝกจาํนวนมากเพือ่ปองกนัการชะลางพังทลายของดนิ สวนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

และภาคกลาง มีการสรางแหลงนํ้าในไรนา จึงมีการนํากลาหญาแฝกไปปลูกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํ้า

 ภาค ปงบประมาณ 2563 คิดเปนรอยละของกลาทั้งหมด

 ภาคเหนือ 63,581,385 32.64

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 50,424,900 25.89

 ภาคกลาง 49,903,100 25.62

 ภาคใต 30,857,500 15.84

 รวม 194,766,885 100.00

ประมวลผลขอมูลระบบ VGT ณ วันที่ 18 มกราคม 2564

หมายเหตุ การปลูกหญาแฝกแบงรายภาคและรายจังหวัดตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย โดยแบงออกเปน 

4 ภาค ประกอบดวย

ตารางที่ 1 จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกในแตละภาคของประเทศ ปงบประมาณ 2563

 ภาคเหนือ มี 17 จังหวัด ไดแก กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก 

แพร แมฮองสอน ลําพูน ลําปาง สุโขทัย อุตรดิตถ เพชรบูรณ และอุทัยธานี

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี 20 จังหวัด ไดแก กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ 

บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อุดรธานี 

อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

 ภาคกลาง มี 26 จังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด 

นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง

 ภาคใต มี 14 จังหวัด ไดแก กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา 
ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี



26

 2. จํานวนกลาหญาแฝกรายจังหวัด
 จากการประมวลขอมูลการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563 แบงเปน 4 ภาค ซึ่งเปนการแบง

ตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

 ภาคเหนอื ประกอบดวย 17 จงัหวดั จาํนวนกลาหญาแฝกทีป่ลกูในปงบประมาณ 2563 จาํนวนท้ังสิน้ 63.58 ลานกลา 

หรอืคิดเปนรอยละ 32.64 ของกลาหญาแฝกทัง้หมด โดยจงัหวดัเชยีงใหมมจีาํนวนกลาหญาแฝกมากท่ีสดุ 9.75 ลานกลา 

หรือคิดเปนรอยละ 5.01 ของกลาทั้งหมด รองลงมาคือ จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดกําแพงเพชร มีกลาหญาแฝกประมาณ 

6.94 และ 6.00 ลานกลา ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 3.56 และ 3.08 ของกลาทั้งหมด ตามลําดับ สวนจังหวัด

นครสวรรคมีกลาหญาแฝกนอยที่สุด 7,000 กลา คิดเปนรอยละ 0.004 ของกลาหญาแฝกทั้งหมด

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 20 จังหวัด จํานวนกลาหญาแฝกท่ีปลูกในปงบประมาณ 2563 

มีกลาหญาแฝกจํานวนท้ังส้ิน 50.42 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 25.89 ของกลาหญาแฝกท้ังหมด จังหวัดเลยมีจํานวน

กลาหญาแฝกมากที่สุดประมาณ 5.00 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 2.57 ของกลาทั้งหมด รองลงมาจังหวัดหนองคาย 

และจังหวัดนครพนม มีกลาหญาแฝกที่ 3.50 และ 3.22 ลานกลา ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 1.80 และ 1.66 

ของกลาทั้งหมด ตามลําดับ จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนกลาหญาแฝกนอยท่ีสุด 1.06 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 0.55 

ของกลาทั้งหมด 

 ภาคกลาง ประกอบดวย 26 จังหวัด จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกในปงบประมาณ 2563 มีกลาหญาแฝก

จํานวนทั้งสิ้น 49.90 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 25.62 ของกลาหญาแฝกทั้งหมด จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนกลา

หญาแฝกมากท่ีสุดประมาณ 6.23 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 3.20 ของกลาหญาแฝกท้ังหมด รองลงมาไดแก 

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดกาญจนบุรี มีกลาหญาแฝกท่ีปลูกจํานวน 4.90 และ 4.19 ลานกลา ตามลําดับหรือ

คิดเปนรอยละ 2.52 และ 2.15 ของกลาทั้งหมด ตามลําดับ กรุงเทพฯมีกลาหญาแฝกท่ีปลูกนอยท่ีสุดจํานวน 

0.10 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของกลาทั้งหมด

 ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลกูในปงบประมาณ 2563 มีกลาหญาแฝกจํานวน

ทั้งส้ิน 30.85 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 15.84 ของกลาท้ังหมด โดยจังหวัดสตูลมีจํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูก

มากที่สุด 4.00 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 2.05 ของกลาทั้งหมด รองลงมาไดแก จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา 

มีกลาหญาแฝกที่ปลูกเทากันจํานวน 3.00 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 1.54 ของกลาทั้งหมด จังหวัดยะลามีจํานวน

กลาหญาแฝกทีป่ลกูนอยทีส่ดุ 12,500 กลา หรือคดิเปนรอยละ 0.01 ของกลาท้ังหมด
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 3. รูปแบบการใชประโยชนหญาแฝก
 การใชประโยชนหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย สามารถจัดกลุมหลัก ๆ ไดประมาณ 4 กลุม คือ 
การปลูกหญาแฝกเพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลายของดิน เพือ่ปองกนัตะกอนดนิทบัถมลงแหลงนํา้ เพือ่ปรบัปรงุบาํรงุดนิ
และรักษาความชื้นในดิน และการปลูกหญาแฝกเพื่อเปนแปลงสาธิตและแปลงขยายพันธุ จากการประมวลขอมูลรูปแบบ
การใชประโยชนหญาแฝกของประเทศไทย
 ปงบประมาณ 2563 พบวาการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํ้ามากที่สุด 125.82 ลานกลา 
หรอืคดิเปนรอยละ 64.60 ของกลาทัง้หมด รองลงมาปลกูเพือ่ปองกนัการชะลางพังทลายของดนิ ปลกูเพือ่เปนแปลงสาธติ 
แปลงขยายพันธุ และปลูกเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝกจํานวน 59.19 7.83 และ 
1.90 ลานกลา ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 30.39 4.02 และ 0.98 ของจํานวนกลาทั้งหมด ตามลําดับ สําหรับ
รูปแบบการปลูกหญาแฝกแตละภาคของประเทศไทย มีดังนี้
 ภาคเหนือ มีการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินมากที่สุด 34.32 ลานกลา รองลงมาคือ
ปลูกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงน้ํา แปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความช้ืน
ในดิน มีกลาหญาแฝก 27.93 1.12 และ 0.19 ลานกลา ตามลําดับ
 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื มกีารปลกูหญาแฝกเพือ่ปองกนัตะกอนดนิทบัถมลงแหลงนํา้มากทีส่ดุ 44.36 ลานกลา 
รองลงมาปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเปนแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปลูกเพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝก 5.72 0.27 และ 0.05 ลานกลา ตามลําดับ
 ภาคกลาง มีการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงน้ํามากที่สุด 27.89 ลานกลา รองลงมา
ปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเปนแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปลูกเพื่อปรับปรุง
บํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝก 14.02 6.38 และ 1.60 ลานกลา ตามลําดับ
 ภาคใต มกีารปลกูหญาแฝกเพือ่ปองกนัตะกอนดนิทบัถมลงแหลงนํา้มากท่ีสดุ 25.63 ลานกลา รองลงมาปลกูหญาแฝก 
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพ่ือเปนแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปลูกเพ่ือปรับปรุงบํารุงดินและ
รักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝกเทากับ 5.11 0.06 และ 0.05 ลานกลา ตามลําดับ

ตารางที่ 2 รูปแบบการใชประโยชนหญาแฝกของประเทศไทย ปงบประมาณ 2563

 รูปแบบการใช   ภาค    % ของ 
 ประโยชนหญาแฝก เหนือ ตะวันออก กลาง ใต รวม กลา 
   เฉียงเหนือ    ทัง้หมด
 ปองกันการชะลาง 34,328,185 5,725,500 14,027,700 5,114,500 59,195,885 30.39

 พังทลายของดิน

 ปองกันตะกอนดิน 27,938,200 44,363,850 27,892,580 25,633,000 125,827,630 64.60

 ทับถมลงแมนํ้า

 ปรับปรุงดินและ 193,000 58,500 1,602,720 50,000 1,904,220 0.98

 รักษาความชื้นในดิน

 แปลงสาธิต 1,122,000 277,050 6,380,100 60,000 7,839,150 4.02

 แปลงขยายพันธุ

 รวม 63,581,385 50,424,900 49,903,100 30,857,500 194,766,885 100
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 4. พันธุหญาแฝกที่ปลูกในประเทศไทย
 พันธุหญาแฝกที่ปลูกในประเทศไทยชวงปงบประมาณ 2563 พบวา ภาพรวมมีการปลูกหญาแฝกลุมมากกวา

หญาแฝกดอน มีจํานวนกลาประมาณ 161.87 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 83.11 ของกลาท้ังหมด โดยสวนมาก

ปลูกหญาแฝกลุมพันธุ สงขลา 3 ปลูกหญาแฝกดอนประมาณ 0.65 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 0.33 ของกลาทั้งหมด 

และไมระบุพนัธุ 32.23 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 16.55 ของกลาทั้งหมด โดยภาคเหนือปลูกหญาแฝกลุมประมาณ 

48.67 ลานกลา เปนหญาแฝกลุมพันธุศรีลังกามากที่สุด 32.07 ลานกลา และไมระบุพันธุ 14.47 ลานกลา นอกจากนี้

มกีารปลกูหญาแฝกดอนพนัธุนครสวรรคประมาณ 0.46 ลานกลา ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืปลกูหญาแฝกลุม 43.49 ลานกลา 

เปนพันธุสงขลา 3 ประมาณ 37.00 ลานกลา และไมระบุพันธุ 6.74 ลานกลา นอกจากนี้มีการปลูกหญาแฝกดอน 0.19 

ลานกลา สวนมากเปนหญาแฝกพันธุรอยเอ็ด ภาคกลางปลูกหญาแฝกลุมประมาณ 43.66 ลานกลา สวนมากเปนพันธุ

สงขลา 3 ประมาณ 23.19 ลานกลา ไมระบพุนัธุ 6.24 ลานกลา ภาคใตมกีารปลูกหญาแฝกลุมมากทีส่ดุ 26.05 ลานกลา 

โดยเปนหญาแฝกลุมพันธุสุราษฎรธานี 13.68 ลานกลา และไมระบุพันธุ 4.80 ลานกลา

ตารางที่ 3 พันธุหญาแฝกที่ปลูกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563
 รูปแบบการใช   ภาค    % ของ 
 ประโยชนหญาแฝก เหนือ ตะวันออก กลาง ใต รวม กลา 
   เฉียงเหนือ    ทัง้หมด
หญาแฝกพันธุลุม 48,673,785 43,490,050 43,663,100 26,252,500 161,879,435 83.11
กําแพงเพชร 2 1,796,000 800,000   2,596,000 1.33

พระราชทาน 8,600,500  7,000  8,607,500 4.42

แมฮองสอน 250,000    250,000 0.13

ศรีลังกา  32,027,285 4,515,000 4,265,200  40,807,485 20.95

สงขลา 3  37,000,050 23,191,500 12,372,500 72,564,050 37.26

สุราษฎรธานี 6,000,000 1,175,000 16,199,400 13,680,000 37,054,400 19.03

หญาแฝกพันธุดอน 460,000 192,300   652,300 0.33
กําแพงเพชร 1 460,000    460,000 0.24

นครสวรรค      

ประจวบคีรีขันธ      

รอยเอ็ด   182,300   182,300 0.09

ราชบุรี   10,000   10,000 0.01

ไมระบุพันธุ 14,447,600 6,742,550 6,240,000 4,805,000 32,235,150 16.55

รวม  63,581,385 50,424,900 49,903,100 30,857,500 194,766,885 100
ประมวลผลขอมูลจากระบบ VGT ณ วันที่ 18 มกราคม 2564
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 5. จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกแยกตามหนวยงาน
 กรมพัฒนาท่ีดินไดติดตามและประมวลผลการปลูกหญาแฝกเปนรายหนวยงาน ปงบประมาณ 2563 เม่ือวันท่ี 

18 มกราคม 2564 จํานวน 11 หนวยงาน ดังนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา 

และพนัธุพชื กรมปาไม กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร กรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่ 

บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ตารางที่ 4 จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกแยกตามหนวยงาน ปงบประมาณ 2563

 ลําดับ หนวยงาน  ปงบประมาณ 2563 หมายเหตุ

 1 กรมพัฒนาที่ดิน 174,843,050 

 2 กรมสงเสริมการเกษตร 512,200 

 3 กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 1,200,000 

 4 กรมปาไม  15,100,500 

 5 กรมชลประทาน 100,000 

 6 สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 418,200 

 7 กรมทางหลวง 18,085 

 8 กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ 63,400 

 9 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 597,450 

 10 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) 948,000 

 11 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 966,000 

   รวม 194,766,885 
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ภาพแผนที่แสดงตําแหนงการปลูกหญาแฝก ปงบประมาณ 2563
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