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หญาแฝกกับการอนุรักษดินและนํ้า
โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
จากการที
จ า ก ก า ร ที่ ห ญ
ญ า แฝกเป
แ
น พื ช ที่ มี ป ระโยชน ในการอนุ รั ก ษ
ดดินิ แและนํ
ละนาํ้ ตลอดจนประโยชนดา นอืน่ ๆ อยางมากมาย
ททางกองบรรณาธิ
างกอ
การจึงเห็นความสําคัญในการ
นํนํ า เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ ห ญ า แฝกมาเผยแพร
ออีกี ครัง้ หนึง่ เพือ่ เปนการเนนยํา้ ถึงประโยชน
ของหญ า แฝกในการอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า
รวมถึงการนําไปปรับใช ในวิถชี วี ติ ประจําวัน
ไดเปนอยางดี
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หญ า แฝกที่ พ บในสภาพธรรมชาติ มี ถิ่ น
กําเนิดตามพื้นที่ราบลุมนํ้าทวม ตามแหลงนํ้า
ธรรมชาติ ริ ม หนองบึ ง และในป า (พื้ น ที่ ด อน)
เมื่ อ นํ า พั น ธุ  ที่ ได คั ด เลื อ กแล ว ไปปลู ก ในพื้ น ที่
ตาง ๆ ปรากฏวา ขึ้นไดเกือบทุกสภาพพื้นที่
ของประเทศ หญาแฝกสามารถเจริญเติบโตได
ในสภาพภูมปิ ระเทศทีร่ าบใกลเคียงระดับนํา้ ทะเล
จนถึงพื้นที่ภเู ขาสูงทีร่ ะดับประมาณ 2,300 เมตร
จากระดั บ นํ้ า ทะเล หรื อ ในพื้ น ที่ ดิ น เปรี้ ย ว
ดินดาง ดินเค็ม ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า
รวมทัง้ พืน้ ทีท่ มี่ ปี ริมาณนํา้ ฝนนอย 200 มิลลิเมตร
ถึ ง พื้ น ที่ ที่ มี ฝ นตกชุ ก 3,900 มิ ล ลิ เ มตร ถึ ง
5,000 มิลลิเมตร และพื้นที่สภาพภูมิอากาศ
หนาวเย็น -9 องศาเซลเซียส ถึงอากาศรอนจัด
45 องศาเซลเซียส
ชาวไมซอร ประเทศอินเดียปลูกหญาแฝก
มาแลวประมาณ 200 ป เพื่อเปนอาหารสัตว
แตแนวความคิดในการนําหญาแฝกมาใชเพือ่ การ
อนุรักษดินและนํ้าไดเริ่มขึ้นเมื่อ 50 ปที่ผานมา
นีเ่ อง ทีห่ มูเ กาะอินเดียตะวันตก สําหรับเกาะฟจนิ นั้
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ได มี บ ริ ษั ท นํ้ า ตาล
ที่ นํ า การปลู ก หญ า
แฝกเพื่ อ อนุ รั ก ษ ดิ น
และนํ้ามาใช ในไรออย
มาแลวกวา 30 ป
ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี
นายกรีนฟลด นักอนุรักษดินและนํ้า
ฝายวิชาการภูมิภาคเอเชีย ของธนาคารโลก
สังเกตเห็นวาแนวหญาแฝกซึง่ ปลูกเปนแนวขวาง
ความลาดชันของพื้นที่ ในไรออยนั้น เมื่อเวลา
ผานไป 30 ป สามารถปรับพื้นที่นั้นใหมีสภาพ
ความลาดชั น ลดลงเกิ ด เป น พื้ น ที่ ขั้ น บั น ไดดิ น
สูง 3-4 เมตร ซึง่ สรุปวาหญาแฝกเปนแนวทําใหเกิด
การสรางบันไดดินได โดยธรรมชาติ ในลักษณะ
คอยเปนคอยไป ผสมผสานกับเทคนิคการเตรียมดิน
และเพาะปลูกพืชหมุนเวียนซึ่งตองอาศัยเวลา
การที่หญาแฝกสามารถทําใหเกิดขั้ น บั น ไดดิ น
ได นั้ น เนื่ อ งจากหญ า แฝกมี คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษ
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ที่ ส ามารถแตกกอโดยการ
แตกหนอที่ขอของลําตน หรือ
เหง า เหนื อ ดิ น ได ต ลอดเวลา
เมื่อตะกอนดินมาทับถมหนาแถว
หญาแฝกสามารถลดการสูญเสียดิน
จากการชะลาง 3-5 เทาเมื่อเทียบกับ
ในสภาพที่ ไมมีหญาแฝก เนื่องจากหญาแฝก
มี ร ะบบรากฝอยที่ ห ยั่ ง ลึ ก ลงไปตามความลึ ก ของดิ น
สามารถยึดเกาะดินใหเกิดความมัน่ คงแข็งแรง ประกอบกับ
หญ า แฝกเป น พื ช ที่ ไม ไ วต อ ช ว งแสง จึ ง เจริ ญ เติ บ โต
ขยายปล อ งออกดอกได ต ลอดป ทํ า ให แ ถวหญ า แฝก
มี ก ารเจริ ญ เติ บ โตในหญ า แฝกมี ลั ก ษณะยกตั ว สู ง ขึ้ น
อยูเหนือระดับผิวดินที่สูงขึ้นตลอดเวลา ดูประหนึ่งวาเปน
ขั้นบันไดดินมีชีวิตสามารถงอกเงยสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกวา
ความลาดชั น ของพื้ น ที่ จ ะถู ก ปรั บ ให อ ยู  ในแนวระดั บ
แล ว กระบวนการปรั บ โครงสร า งเป น ขั้ น บั น ไดดิ น โดย
แนวหญาแฝกจึงสิ้นสุดลง ตอจากนั้นจะเปนกระบวนการ
เพิม่ เติมความอุดมสมบูรณของดินโดยสรางหนาดินใหเปนดินดี
เนือ่ งจากดินมีความชุม ชืน้ มากขึน้ (แนวหญาแฝกลดการสูญ

เสียนํ้าได 25-70 เปอรเซ็นต) การนําใบหญาแฝกที่ ไดจาก
การตัดมาใชคลุมดินเหลานี้ จะเปนการชวยใหเกิดความ
สมดุลทางธรรมชาติ ไดแก การเพิม่ อินทรียวัตถุ และธาตุ
อาหารแกดนิ เพิม่ ปริมาณจุลนิ ทรียแ ละสัตว ในดิน ทําใหดนิ
มีชีวิต หนาดินเกิดความอุดมสมบูรณ
ซึง่ ปริมาณธาตุอาหารเมือ่ ตัดใบหญาแฝกอายุ 4 เดือน
คลุมดินจะสลายตัวใหธาตุอาหารแกหนาดินเฉลีย่ ไนโตรเจน
1.29 เปอรเซ็นต ฟอสฟอรัส 0.20 เปอรเซ็นต และ
โพแทสเซียม 1.3 เปอรเซ็นต (ของนํ้าหนักหญาแหง)
นอกจากนี้ หญาแฝกมีระบบรากแผกระจายไปในแนวลึก
มากกวาออกดานขางทําใหแถวหนาแฝกตองการพื้นที่
เพื่อการเจริญเติบโตไมกวางนัก เชน แถวหญาแฝกที่มีอายุ
ตัง้ แตหนึง่ ปขนึ้ ไป ทรงพุม ทัง้ สองขางรวมกันแลวจะกินเนือ้ ที่
มีความกวางไมเกิน 1.5 เมตร จึงทําใหเสียพื้นที่นอย
เมือ่ เปรียบเทียบกับพืชอืน่ ทีป่ ลูกเปนแนวอนุรกั ษเชนเดียวกัน
กับหญาแฝก หรือเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอนุรักษ
ดินและนํ้าอื่นๆ เชน คันดิน จึงสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ
ได ใกลชิดแถวหญาแฝกโดยที่ ไมมีการแขงขันหรือรบกวน
จากหญาแฝก
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1. คุณสมบัติบางประการของหญาแฝก
1.1 ลักษณะพิเศษของการแตกกอ สามารถปลูก
ติ ด ต อ กั น ให เ ป น แถวหน า กระดานเรี ย งหนึ่ ง ได ง  า ย
เปรียบเสมือนกําแพงกรองตะกอนดินที่ถูกนํ้ากัดเซาะและ
พัดพามาใหตกทับถมดานหนาแถวหญาแฝก และชะลอ
ความเร็วของนํ้าทําใหนํ้าถูกกักเก็บและไหลซึมลงไปใตดิน
1.2 ลักษณะพิเศษของลําตน เมื่อหญาแฝกมีอายุ
ใกล อ อกดอกจะแตกหน อ และรากใหม อ อกมาเสมอ
เมื่อตะกอนดินทับถมจึงสามารถตั้งกอใหม ได
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1.3 ความสารถในการกระตุ  น ให แ ตกหน อ
ตนและใบหญาแฝกสามารถนําไปใชเปนวัสดุคลุมดินรักษา
ความชุม ชืน้ และเพิม่ ธาตุอาหารใหแกดนิ เมือ่ ยอยสลายแลว
เชนเดียวกับปุยหมัก หากหญาแฝกแกตนและใบจะแหง
เมือ่ ถูกไฟเผาจะแตกหนอใหมสเี ขียวสดขึน้ มาทันที ไมจาํ เปน
ตองปลูกใหม ผลพลอยไดจากหญาแฝกดอน สามารถ
ตัดใบไปกองเปนตับแฝกทําหลังคาได สําหรับหญาแฝกหอม
ใบออนสามารถใชเปนอาหารสัตวนาํ ไปเลีย้ งวัวเลีย้ งควายได
ซึ่งจะตองตัดในชวงอายุ 2 ถึง 4 สัปดาหหลังจากตัด
ครั้ ง ก อ น เช น หญ า แฝกแหล ง พั น ธุ  กํ า แพงเพชร 2
นอกจากนี้พันธุหญาแฝกลุมจากอินเดียก็ ใชเลี้ยงปลาจีนได
ใบหญาแฝกลุม เมื่อตากแหงดีแลวนําไปทําพวงหรีดหรือ
ดอกไมประดิษฐ เครื่องถักจักสาน เชน หมวก ตะกรา
1.4 ลักษณะพิเศษของราก หญาแฝกมีรากทีเ่ จริญ
เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว เส น โตหยั่ ง ลึ ก ลงไป ในดิ น และ
แตกแขนงเป น รากฝอยประสานกั น แน น เหมื อ นตาข า ย
หรือรางแหเกาะยึดดินใหมีความแข็งแรงมั่นคง การปลูก
หญาแฝกติดตอกัน ระบบรากจะเปนเสมือนมานใตดิน
ชะลอการไหลซึมของนํ้าใตดินทําใหความชื้นในดินเพิ่มขึ้น
นอกจากนีย้ งั สามารถปองกันการกัดเซาะของนํา้ ทีท่ าํ ใหเกิด
ร อ งขนาดเล็ ก และขนาดใหญ ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จากด า นล า ง
ของแนวลาดชันยอนขึ้นมาดานบน เมื่อถึงแนวหญาแฝก
ก็จะหยุดเพียงแคนั้น
รากหญาแฝกยังสามารถดูดซึมสารเคมี ธาตุอาหาร
พืชทีถ่ กู ชะลางลงไปในดิน เชน ปุย เคมี สารเคมีปอ งกันและ
กําจัดแมลงศัตรูพืชเก็บไว ในตนหญาแฝก เปนการปองกัน
ไม ใหสารเคมีเหลานั้นไหลลงไปยังแหลงนํ้า และปลอดภัย
จากการเกิดมลภาวะของนํ้าทําใหนํ้ามีคุณภาพดี
1.5 ลักษณะพิเศษของการแพรพันธุ พันธุหญา
แฝกที่ ไดรับการคัดเลือกแลวจะมีการกระจายพันธุดวย
เมล็ดนอยหรือแทบไมมีเลย จึงไมอยู ในลักษณะของวัชพืช
หรือวัชพืชรายแรง เชน พันธุจากอินเดีย ออสเตรเลีย
สามารถปลู ก ได ในสวนผลไม แ ละพื้ น ที่ เ กษตรทั่ ว ไป
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โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มีการเกษตรกรรมและดูแลรักษา
เสมอจะไมปรากฏวามีหญาแฝกตนเล็กๆ ทีง่ อกจากเมล็ด
ขึน้ ในบริเวณกอหญาแฝกเลย เชน หญาแฝกลุม ทีป่ ลูกยึด
คันนาบริเวณชองระบายนํา้ ในแถบภาคใตทจี่ งั หวัดสงขลา
และนราธิวาส
1.6 ลักษณะพิเศษของแนวรัว้ หญาแฝก หญา
แฝกกินเนื้อที่ ไมกวาง เชน ความกวางไมเกิน 1.5 เมตร
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจไดชิดแนวหญาแฝกจึงทําให
เสียพื้นที่นอย
1.7 ความงายและสะดวกในการขยายผล การ
ใชห ญ า แฝกในระบบอนุ รั ก ษ ดิ น และนํ้ า นั้ น เกษตรกร
สามารถทํ า เองได ในลั ก ษณะค อ ยเป น ค อ ยไป หาก
พยายามทําความเขาใจ และประสงคจะรักษาทรัพยากร
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ดินไม ใหเสื่อมโทรม มีศักยภาพในการผลิตสูง หรือชวย
ปองกันการกัดเซาะของนํ้าไม ใหเกิดตะกอนดินไหลลงไป
ทับถมยังแหลงนํ้า ซึ่งเปนผลดีตอสังคมโดยสวนรวม
การปลูกหญาแฝกทําไดงายเกษตรกรสามารถ
ชวยกันปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการกัดเซาะ ของดินได
การขยายพันธุสามารถทําไดจากการแยกหนอหรือตน
ซึ่ ง หญ า แฝกมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตแตกกออย า งรวดเร็ ว
จึงสามารถขยายพันธุ ไดตลอดเวลา การปลูกหญาแฝก
สามารถปลูกไดทกุ สภาพพืน้ ที่ หญาแฝกเปนพืชทีค่ อ นขาง
มีขอจํากัดนอยยกเวนบางพื้นที่ ซึ่งมีปญหาสภาพความ
รุนแรงของพืน้ ทีม่ าก เชน พื้นที่เค็มจัดชายทะเล พื้นที่
กรดจั ด พื้ น ที่ พ รุ เ ก า ซึ่ ง จะต อ งทํ า การปรั บ สภาพดิ น
ดวยการใสปูนหรือหินฝุนเสียกอน พื้นที่สูงที่ทองฟาปด

เกือบตลอดปซึ่งมีความเขมของแสงแดดไมเพียงพอ เชน
พื้นที่ปางตอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน แตแก ไขได
โดยการใชพนั ธุท อ งถิน่ ทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ เชน แหลงพันธุ
แมฮอ งสอน แมลานอย ปางมะผา หรือพันธุท นี่ าํ เขามา เชน
พันธุพระราชทาน พันธุญี่ปุน
คาใชจา ยการปลูกหญาแฝกใหเปนแนวรัว้ หรือแนวพืช
เพื่ออนุรักษดินและนํ้านั้น หากทําดวยเทคนิคที่ถูกตองและ
มีการวางแผนและควบคุมงานทีร่ ดั กุม เชน ใชพนั ธุท เี่ หมาะสม
มีการใชปุยปลูกใหถูกตองตามฤดูกาล ใชหนอหญาแฝกทีม่ ี
คุณภาพก็สามารถทีจ่ ะลดตนทุนไดหรือลงทุนตํา่ เกษตรกร
สามารถดําเนินการไดเอง

ในสภาวะแวดลอมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่
ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหการตกของฝนแปรปรวน
ไมแนนอน ความรุนแรงของพายุฝนมีมากขึ้น เกิดสภาพ
นํ้าทวมฉับพลัน บางพื้นที่แหงแลงมีผลกระทบตอทุกคน
ทัง้ ชุมชนเมืองและชนบท การปลูกหญาแฝกในระบบอนุรกั ษ
ดินและนํา้ สามารถทําไดอยางรวดเร็วหากทุกคนมีสว นรวม
จะปลูกไดเปนพื้นที่กวางขวาง สามารถปองกันปญหา
นํา้ ทวมอยางฉับพลัน ลดความแหงแลงทัง้ ในพืน้ ทีเ่ พาะปลูก
และชุมชนเมือง เชน การปลูกหญาแฝกเพื่อชะลอความเร็ว
ของนํ้าตามทางนํ้าธรรมชาติ และพื้นที่ลาดชันตาง ๆ
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2. วิธีการปลูกแนวหญาแฝก
2.1 การปลู ก แทนคั น ดิ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ ดิ น
และความชุมชื้น ปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวระดับ
ขวางความลาดเทในตนฤดูฝนโดยการไถพรวนดิน และทํา
รองจํานวน 1 รองไถ แลวปลูกหญาแฝกลงในรองไถ ระยะปลูก
ระหวางตนหรือกอหางกันประมาณ 5 เซนติเมตร ปลูก 1 ตน
ตอหลุมหรือ 1 - 3 หนอตอหลุม กรณีที่มีการเตรียม
กลาหญาแฝกมาอยางดีแลว กลบดินรอบโคนตนใหแนน
ระยะหางระหวางแถวแฝกจะไมเกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง
หญาแฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกันภายใน 4 - 6 เดือน
หรือ 1 - 3 ฤดูเพาะปลูก กรณีพนื้ ทีแ่ หงแลง ควรตัดหญาแฝก
1 - 2 เดือนตอครั้งใหสูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร
เพื่อเรงใหมีการแตกกอ
2.2 การปลูกเพื่อควบคุมรองนํ้าและกระจายนํ้า
การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ ควบคุ ม ร อ งนํ้ า ไม ใ ห ถู ก กั ด เซาะ
พังทลายมากยิง่ ขึน้ และทําใหเกิดคันดินกัน้ นํา้ จะตองมีการ
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เตรียมกลาหญาแฝกเปนอยางดี เชน เพาะชํากลาหญาแฝก
ในถุงพลาสติกจนกระทั่งแตกกอเต็มถุงและแข็งแรงดีแลว
จึงนําไปปลูกในรองนํา้ โดยขุดหลุมปลูกขวางรองนํา้ เปนแนวตรง
หรือเปนแนวหัวลูกศรยอนทางกับทิศทางนํ้าไหลอาจใช
กระสอบทรายหรือกอนหินชวยทําคันเสริมฐานใหมั่นคง
ตามแนวปลูกหญาแฝก ควรปลูกหญาแฝกใหชิดติดกัน
ยิ่ ง กว า วิ ธี แ รก ระยะห า งระหว า งแนวปลู ก หญ า แฝก
จะไมเกิน 2 เมตร ตามแนวตั้ง หลังจากเกิดคันดินกั้นนํ้า
แลวจะปลูกหญาแฝกตอจากแนวคันดินกั้นนํ้านั้นออกไปทั้ง
สองขางเพื่อเปนการกระจายนํ้าเขาสูพื้นที่เพาะปลูก
2.3 การปลูกเพือ่ รักษาความชุม ชืน้ ปลูกหญาแฝก
ตามแนวระดับทีร่ ะดับนํา้ สูงสุดทวมถึง 1 แนว และปลูกเพิม่
ขึน้ อีก 1 - 2 แนว เหนือแนวแรก ซึ่งขึ้นอยูกับความลึกของ
ขอบสระ ระยะปลูกระหวางตน 5 เซนติเมตร

ผลงานทีไ่ ดรบ
ั รางวัลจากการประกวด
การพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ขอมูลจากหนังสือ หญาแฝกใตรมพระบารมี อนุรักษดินและนํ้า สรางวิถีชุมชน
โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
จากฉบับทีแ่ ลวทีท่ างกองบรรณาธิการไดนาํ เสนอขอมูลผูช นะจากโครงการประกวดการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ภายใตแนวคิด “หญาแฝกใตรม พระบารมี อนุรกั ษ
ดินและนํ้า สรางวิถีชุมชน” ครั้งที่ 11 ประจําป 2561 - 2562 โดย มูลนิธิชัยพัฒนา รวมกับ สํานักงาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.)
กรมพัฒนาทีด่ นิ และ บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยไดนาํ เสนอรางวัลชนะเลิศ ประเภทพืน้ ทีเ่ ชิงลาด
แหลงนํา้ /ไหลทาง (ประเภทชุมชน/หนวยงาน) และรางวัลชนะเลิศประเภทพัฒนาพืน้ ทีด่ ินเสื่อมโทรม
และดินทีม่ ปี ญ
 หา (ประเภทบุคคล) ไปแลวนัน้ ทางกองบรรณาธิการไดคาํ นึงถึงความตอเนือ่ งของการประกวด
ในโครงการดังกลาว ดังนัน้ ในฉบับนีจ้ งึ ขอนําเสนอในประเภททีต่ า งออกไปเพือ่ ใหผอู า นไดเห็นถึงแนวทาง
การดําเนินงานในการนําหญาแฝกไปประยุกต ใชจนประสบผลสําเร็จ มาเผยแพรใหรบั ทราบและนําไปปรับใช
ตอไป
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รางวัลชนะเลิศ

ประเภทพืน
้ ทีแ่ หลงเรียนรูแ ละขยายผล

ประเภทบุคคล
นายบรรจง ราชโส จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู : 34 หมู 1 บานซง ตําบลยานรี
อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทรศัพท : 09 2192 9828
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สภาพพื้นที่กอนปลูก

สภาพพื้นที่
• เนือ้ ดินเปนดินรวนหรือดินรวนปนทรายละเอียด มีความ
ลาดชันประมาณ 0-2%
• มีลักษณะการทับถมเปนชั้นของตะกอนลํานํ้าในแตละ
ชชวงงเวลา
เวลา

• เนื้อดินบนคอนขางเปนทรายจัดในบางปจะมีนํ้าทวม
ฉับพลันที่เกิดจากนํ้าที่เออลนมาจากแมนํ้า
• เมื่ อ ฝนทิ้ ง ช ว งดิ น บนจะแข็ ง แน น ทึ บ เป น อุ ป สรรค
ตอการใชทดี่ นิ สวนในฤดูฝนดินจะเหนียวจัด ทําให ไมเหมาะ
แกการทําการเกษตร ปลูกพืชอะไรก็ ไมงอกงาม แคระแกร็น
ฤดูฝนดินไหลลงบอนํ้า ทําใหนํ้าขุน ปลาที่เลี้ยงไวตาย

วิธีการแก ไข
• เริ่มปลูกแฝกเมื่อปลายป พ.ศ. 2557 พันธุที่ ใชเปนพันธุ
สงขลา 3 พื้นที่ปลูก 3 ไร

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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ลักษณะการปลูก
• ปลูกเปนแถวแนวยาวแซมไปกับพืชปลูก และปลูกเปน
วงกลมล อ มรอบต น ไม ยื น ต น โดยใช ร ะยะห า งต อ ต น
ประมาณ 5 เซนติเมตร
• ปลูกรอบบอนํ้า โดยใชระยะหางตอตนประมาณ 5
เซนติเมตร
• ปลูกขวางความลาดชัน โดยใชระยะหางตอตนประมาณ
5 เซนติเมตร

ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
• สภาพดินดีขึ้น ดินรวนซุยขึ้นมาก นํ้าในบอไมขุน ไมมีดิน
ไหลลงบอนํ้า ลดการชะลางพังทลายของดินในพื้นที่
• ทําใหมีรายไดจากการขายผักที่ปลูก และปลาที่เลี้ยงไว
มากขึน้ และมีการดําเนินการขยายผลใหกบั เกษตรกรในพืน้ ที่
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รางวัลชนะเลิศ

ประเภทพืน
้ ทีแ่ หลงเรียนรูแ ละขยายผล

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

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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สภาพพื้นที่
• พืน้ ทีก่ อ นดําเนินการปลูกหญาแฝกมีลกั ษณะแหงแลง
• พื้นที่ปลูกหญาแฝก จํานวน 5 ไร
• บริเวณสระนํ้าที่มีอยูเดิมตื้นเขิน ทําใหมีปริมาณนํ้าไมเพียงพอตอการอุปโภคและบริ โภค
และไมสามารถใชประโยชนพื้นที่สําหรับการเพาะปลูกพืช
• ลักษณะดินเปนดินปนทราย ความอุดมสมบูรณตํ่า ขาดแคลนนํ้าและพื้นที่ที่มีความลาดชัน
พบปญหาการกรอนหรือชะลางพังทลาย เกิดการสูญเสียหนาดินออกจากพื้นที่ บางพื้นที่
พบเศษหิน กอนกรวดหรือลูกรัง ที่ผิวหนาขาดแคลนนํ้า

วิธีการแก ไข
• ป พ.ศ. 2557 ไดเริม่ ทําการปลูกหญาแฝก พันธุส งขลา 3 และพันธุกําแพงเพชร 2 จํานวน
94,000 กลา
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ลักษณะการปลูก
• ปลูกบริเวณรอบขอบสระนํ้า 1 สระ
• พื้นที่เกษตรกรรม จํานวน 5 ไร โดยทําการปลูกในแปลงเกษตรบางสวนและริมขอบสระนํ้า
ในไรนา

ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
• ชวยแกปญหาการสูญเสียหนาดินไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ชวยทําใหดินมีความชื้น และความอุดมสมบูรณเพิ่มมากขึ้น สามารถเพาะปลูกพืชไดดีขึ้น
สระนํ้าสามารถเก็บกักนํ้าไว ใช ไดตลอดทั้งป
• ปญหาการตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนดินในสระลดลง

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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มาปลูกแฝก
กันเถอะ

นายบุรินทร สุดลาภา
ผูอํานวยการสวนจัดการทรัพยากรตนนํ้า
สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช มีภารกิจ
ในการอนุรักษ สงเสริม และฟนฟูทรัพยากรปาไม สัตวปา
และพันธุพืช ในเขตพื้นที่ปาเพื่อการอนุรักษ โดยการดูแล
ควบคุมปองกันรักษาพื้นที่ปาอนุรักษเดิมที่มีอยู และฟนฟู
พื้นที่ปาที่เสื่อมโทรมใหกลับสมบูรณ ดวยกลยุทธการ
สงเสริม กระตุนและปลูกจิตสํานึกใหชุมชนมีความรูสึก
หวงแหนและการมีสวนรวมในการดูแลทรัพยากรทองถิ่น
ตลอดจนสงเจาหนาทีอ่ อกลาดตระเวนปลูกปา ปลูกหญาแฝก
ปลูกหวาย ทําแนวกันไฟ สรางฝายตนนํ้า ซึ่งแผนงาน
หรือโครงการหนึง่ ทีก่ รมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื
ดําเนินการตามภารกิจดังกลาว คือ โครงการฟนฟูพื้นที่
ปาอนุรักษ (ลุมนํ้า) ระยะที่ 1 อยู ในยุทธศาสตรที่ 5 การ
อนุ รัก ษ ฟ   น ฟูส ภาพป า ตน นํ้า ที่เ สื่อ มโทรม และป อ งกั น
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การพังทลายของดิน มีวตั ถุประสงค ในการฟน ฟูพนื้ ทีอ่ นุรกั ษ
เสือ่ มโทรม เพือ่ คืนความอุดมสมบูรณ ใหแกระบบนิเวศ และ
เพิ่มศักยภาพในการอนุรักษดินและนํ้าของพื้นที่ปาอนุรักษ
เพิ่มความสามารถในการกักเก็บนํ้าไว ในดิน ลดการชะลาง
พังทลายของดินในพื้นที่ตนนํ้า และทําใหมีนํ้าไหลในลําธาร
สมํ่ า เสมอตลอดป กํ า หนดพื้ น ที่ เ ป า หมายในการฟ  น ฟู
ตามระดับความรุนแรงของปญหาการบุกรุกทําลายปาไม
ที่กําหนดในแผนแมบทแก ไขปญหาการทําลายทรัพยากร
ป า ไม การบุ ก รุ ก ที่ ดิ น ของรั ฐ และการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน พ.ศ. 2557 ทั้งนี้เพื่อ
เปนการเรงรัดการฟนฟูพื้นที่ปาไมที่เสื่อมโทรม ใหมีพื้นที่
ปาไม รอยละ 40 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ ภายในระยะเวลา 10 ป
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผน

แมบทแก ไขปญหาการทําลายทรัพยากรปาไม การบุกรุก
ที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน พ.ศ. 2557 การดําเนินงานตามแผนดานการ
ปองกันการพังทลายของดินในพืน้ ทีท่ เี่ สีย่ งตอการพังทลาย
ของดินของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช โดย
ใชเครื่องมือ 2 อยาง ตามแนวพระราชดําริในพระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร คือ การสรางฝายตนนํ้าเพื่อดักตะกอน
ลดความรุนแรงของการไหลบาของนํ้า และการปลูกหญา
แฝกเพือ่ อนุรกั ษดนิ และนํา้ ตลอดจนการปองกันการพังทลาย
ของดินในพื้นที่ปาตนนํ้า โดยสําหรับการปลูกหญาแฝก
จะใชวธิ ปี ลูกเปนแถวขวางแนวลาดชัน ระยะหางระหวางตน
10 ซม. และระยะหางระหวางแถว 10 ม. กระจายทั่วพื้นที่

ทีม่ คี วามลาดชันสูง มีความเสีย่ งตอการพังทลายของดินสูง
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช เริ่มไดรับการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการนี้ ในสวนของการ
ปลูกหญาแฝก เมื่อปงบประมาณ 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
ทีก่ าํ หนดไวภายใน 10 ป จะตองสามารถดําเนินการในพืน้ ที่
สู ง ชั น ที่ ส ภาพป า เสื่ อ มโทรมและมี ค วามเสี่ ย งสู ง ได ถึ ง
1 ลานไร ซึง่ คิดคํานวณคราวๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 2565 ถาปลูกกลาแฝกจํานวนเทาที่ ไดรบั งบประมาณจะได

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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พืน้ ทีท่ ี่ ไดรบั การปองกันการพังทลายของดินเพียงประมาณ 5,000 ไร คาดการณหรือคํานวณ
ตามหลักวิชาการ (พิณทิพย, 2562 และประเดิมชัย, 2561) สามารถลดการสูญเสียนํ้า
ที่กักเก็บไว ในดินในรูปของนํ้าไหลบาหนาดิน จํานวน 102,725 ลบ.ม./ป และลดการสูญเสีย
หนาดินจากการชะลางพังทลาย จํานวน 14,375,000 กก./ป ดังนั้นหากจะไดตามเปาหมาย
ครบทั้ง 1 ลานไร ตองใชเวลาประมาณ 200 ป แตอยางไรก็ตาม จากประสบการณ
การติดตามการปลูกหญาแฝก พบวา ความสําเร็จของการปลูกหญาแฝกไม ไดขึ้นกับ
งบประมาณเพียงอยางเดียว แตขนึ้ กับคุณภาพและชนิดของกลาแฝก การเตรียมพืน้ ที่ ความรู
ความสามารถและความใส ใจของบุคลากร ชวงเวลาในการดําเนินการ และความรวมมือรวมใจ
และจิตสํานึกของชาวบานในพื้นที่ หากจะใหการปลูกหญาแฝกบรรลุเปาหมายวัตถุประสงค
ทีก่ าํ หนดไว ประเด็นแรกจะตองทําความเขาใจ และปลูกจิตสํานึกของเจาหนาทีแ่ ละประชาชน
ในการปลูกและการจัดหากลาที่ดีมีคุณภาพเพิ่มเติม สุดทายผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาผูอาน
จะไดรับประโยชนหรือรูจักโครงการและความตัง้ ใจ ความพยายามของเจาหนาที่ที่จะรักษา
สภาพปาตนนํ้าบางไมมากก็นอย และหากมี โอกาส ขอได โปรดไดชวยกันปลูกหญาแฝกหรือ
ผลักดันโครงการดีๆ ที่มีความจําเปนเรงดวนนี้ ใหมีความสําเร็จตอไป เนื่องจากผูเขียน
ไดพยายามแลว เพียงแตติดที่งบประมาณของชาติทีท่มี ีอยูจํากัดครับ
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เอกสารอางอิง
ประเดิมชัย แสงคูวงษ. 2561.

การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกดานปาไม. สํานักอนุรกั ษและจัดการ
ตนนํ้า กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ.

พิณทิพย ธิติโรจนะวัฒน. 2562.

ผลสัมฤทธิ์ของการสงเสริมการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
บนพื้นที่ตนนํ้า โดยชุ มชนมีสวนรวม. สํานั กอนุรักษ และจั ดการตนนํ้า
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ.

สํานักอนุรักษและจัดการตนนํ้า. 2563. โครงการฟนฟูพื้นที่ปาอนุรักษ (ลุมนํ้า) ระยะที่ 1 กิจกรรมฟนฟูพ้ืนที่
ปาตนนํ้า. กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช. กรุงเทพฯ.

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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ระบบบริหารและติดตามโครงการปลูกหญาแฝก
งบประมาณป 2563
คณะอนุกรรมการดานการสงเสริม ขยายผล เผยแพร
และประชาสัมพันธ โครงการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
กรมพัฒนาที่ดิน
จากความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในการรวมกันบันทึกขอมูลลงในระบบบริหารและติดตาม
โครงการปลูกหญาแฝก (Vetiver Grass Tracking : VGT) อยางสมํา่ เสมอ และครบถวนนัน้ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ในนามของคณะอนุกรรมการดานการสงเสริม ขยายผล เผยแพรและประชาสัมพันธ โครงการพัฒนา
และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดประมวลขอมูลจากระบบ VGT โดยแสดง
ปริมาณการปลูกหญาแฝกป 2563 รูปแบบการใชประโยชน พันธุห ญาแฝก และการปลูกแยกตามหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ ทําใหสามารถติดตามการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย และใช ในการวางแผนการดําเนินงาน

24

ผลการดําเนินงานโครงการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563
1. จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูก
จากการประมวลขอมูลการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563 พบวามีจํานวน 194.76 ลานกลา
ดังแสดงในตารางที่ 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
เปนพืน้ ทีล่ าดชัน จึงมีการใชกลาหญาแฝกจํานวนมากเพือ่ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน สวนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคกลาง มีการสรางแหลงนํ้าในไรนา จึงมีการนํากลาหญาแฝกไปปลูกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํ้า
ตารางที่ 1 จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกในแตละภาคของประเทศ ปงบประมาณ 2563
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
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

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม 2564
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2. จํานวนกลาหญาแฝกรายจังหวัด
จากการประมวลขอมูลการปลูกหญาแฝกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563 แบงเปน 4 ภาค ซึ่งเปนการแบง
ตามกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ดังนี้
ภาคเหนือ ประกอบดวย 17 จังหวัด จํานวนกลาหญาแฝกทีป่ ลูกในปงบประมาณ 2563 จํานวนทัง้ สิน้ 63.58 ลานกลา
หรือคิดเปนรอยละ 32.64 ของกลาหญาแฝกทัง้ หมด โดยจังหวัดเชียงใหมมจี าํ นวนกลาหญาแฝกมากทีส่ ดุ 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 จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกในปงบประมาณ 2563
มีกลาหญาแฝกจํานวนทั้งสิ้น 50.42 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 25.89 ของกลาหญาแฝกทั้งหมด 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 จังหวัดชัยภูมิมีจํานวนกลาหญาแฝกนอยที่สุด 1.06 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 0.55
ของกลาทั้งหมด
ภาคกลาง ประกอบดวย 26 จังหวัด จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกในปงบประมาณ 2563 มีกลาหญาแฝก
จํานวนทั้งสิ้น 49.90 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 25.62 ของกลาหญาแฝกทั้งหมด จังหวัดเพชรบุรี มีจํานวนกลา
หญาแฝกมากที่สุดประมาณ 6.23 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 3.20 ของกลาหญาแฝกทั้งหมด รองลงมาไดแก
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดกาญจนบุรี มีกลาหญาแฝกที่ปลูกจํานวน 4.90 และ 4.19 ลานกลา ตามลําดับหรือ
คิดเปนรอยละ 2.52 และ 2.15 ของกลาทั้งหมด ตามลําดับ กรุงเทพฯมีกลาหญาแฝกที่ปลูกนอยที่สุดจํานวน
0.10 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 0.10 ของกลาทั้งหมด
ภาคใต ประกอบดวย 14 จังหวัด จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกในปงบประมาณ 2563 มีกลาหญาแฝกจํานวน
ทั้งสิ้น 30.85 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 15.84 ของกลาทั้งหมด โดยจังหวัดสตูลมีจํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูก
มากที่สุด 4.00 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 2.05 ของกลาทั้งหมด รองลงมาไดแก จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา
มีกลาหญาแฝกที่ปลูกเทากันจํานวน 3.00 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 1.54 ของกลาทั้งหมด จังหวัดยะลามีจํานวน
กลาหญาแฝกทีป่ ลูกนอยทีส่ ดุ 12,500 กลา หรือคิดเปนรอยละ 0.01 ของกลาทัง้ หมด
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3. รูปแบบการใชประโยชนหญาแฝก
การใชประโยชนหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทย สามารถจัดกลุมหลัก ๆ ไดประมาณ 4 กลุม คือ
การปลูกหญาแฝกเพือ่ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน เพือ่ ปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํา้ เพือ่ ปรับปรุงบํารุงดิน
และรักษาความชื้นในดิน และการปลูกหญาแฝกเพื่อเปนแปลงสาธิตและแปลงขยายพันธุ จากการประมวลขอมูลรูปแบบ
การใชประโยชนหญาแฝกของประเทศไทย
ปงบประมาณ 2563 พบวาการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํ้ามากที่สุด 125.82 ลานกลา
หรือคิดเปนรอยละ 64.60 ของกลาทัง้ หมด รองลงมาปลูกเพือ่ ปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพือ่ เปนแปลงสาธิต
แปลงขยายพันธุ และปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน 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
ปลูกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํ้า แปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความชื้น
ในดิน มีกลาหญาแฝก 27.93 1.12 และ 0.19 ลานกลา ตามลําดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการปลูกหญาแฝกเพือ่ ปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํา้ มากทีส่ ดุ 44.36 ลานกลา
รองลงมาปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเปนแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปลูกเพื่อ
ปรับปรุงบํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝก 5.72 0.27 และ 0.05 ลานกลา ตามลําดับ
ภาคกลาง มีการปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํ้ามากที่สุด 27.89 ลานกลา รองลงมา
ปลูกหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเปนแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปลูกเพื่อปรับปรุง
บํารุงดินและรักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝก 14.02 6.38 และ 1.60 ลานกลา ตามลําดับ
ภาคใต มีการปลูกหญาแฝกเพือ่ ปองกันตะกอนดินทับถมลงแหลงนํา้ มากทีส่ ดุ 25.63 ลานกลา รองลงมาปลูกหญาแฝก
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปลูกเพื่อเปนแปลงสาธิต แปลงขยายพันธุ และปลูกเพื่อปรับปรุงบํารุงดินและ
รักษาความชื้นในดิน มีกลาหญาแฝกเทากับ 5.11 0.06 และ 0.05 ลานกลา ตามลําดับ
ตารางที่ 2 รูปแบบการใชประโยชนหญาแฝกของประเทศไทย ปงบประมาณ 2563
รูปแบบการใช
ประโยชนหญาแฝก
ปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน
ปองกันตะกอนดิน
ทับถมลงแมนํ้า
ปรับปรุงดินและ
รักษาความชื้นในดิน
แปลงสาธิต
แปลงขยายพันธุ
รวม

ภาค
เหนือ

% ของ
รวม
กลา
ทัง้ หมด
59,195,885 30.39

กลาง

ใต

34,328,185

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
5,725,500

14,027,700

5,114,500

27,938,200

44,363,850

27,892,580 25,633,000 125,827,630 64.60

193,000

58,500

1,602,720

50,000

1,904,220

0.98

1,122,000

277,050

6,380,100

60,000

7,839,150

4.02

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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4. พันธุหญาแฝกที่ปลูกในประเทศไทย
พันธุหญาแฝกที่ปลูกในประเทศไทยชวงปงบประมาณ 2563 พบวา ภาพรวมมีการปลูกหญาแฝกลุมมากกวา
หญาแฝกดอน มีจํานวนกลาประมาณ 161.87 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 83.11 ของกลาทั้งหมด โดยสวนมาก
ปลูกหญาแฝกลุมพันธุ สงขลา 3 ปลูกหญาแฝกดอนประมาณ 0.65 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 0.33 ของกลาทั้งหมด
และไมระบุพนั ธุ 32.23 ลานกลา หรือคิดเปนรอยละ 16.55 ของกลาทั้งหมด โดยภาคเหนือปลูกหญาแฝกลุมประมาณ
48.67 ลานกลา เปนหญาแฝกลุมพันธุศรีลังกามากที่สุด 32.07 ลานกลา และไมระบุพันธุ 14.47 ลานกลา นอกจากนี้
มีการปลูกหญาแฝกดอนพันธุน ครสวรรคประมาณ 0.46 ลานกลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลูกหญาแฝกลุม 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 ไมระบุพนั ธุ 6.24 ลานกลา ภาคใตมกี ารปลูกหญาแฝกลุม มากทีส่ ดุ 26.05 ลานกลา
โดยเปนหญาแฝกลุมพันธุสุราษฎรธานี 13.68 ลานกลา และไมระบุพันธุ 4.80 ลานกลา
ตารางที่ 3 พันธุหญาแฝกที่ปลูกในประเทศไทย ปงบประมาณ 2563
รูปแบบการใช
ภาค
ประโยชนหญาแฝก
เหนือ
ตะวันออก
กลาง
เฉียงเหนือ
หญาแฝกพันธุลุม
48,673,785 43,490,050 43,663,100
กําแพงเพชร 2
1,796,000
800,000
พระราชทาน
8,600,500
7,000
แมฮองสอน
250,000
ศรีลังกา
32,027,285
4,515,000
4,265,200
สงขลา 3
37,000,050 23,191,500
สุราษฎรธานี
6,000,000
1,175,000
16,199,400
หญาแฝกพันธุดอน
460,000
192,300
กําแพงเพชร 1
460,000
นครสวรรค
ประจวบคีรีขันธ
รอยเอ็ด
182,300
ราชบุรี
10,000
ไมระบุพันธุ
14,447,600
6,742,550
6,240,000
รวม
63,581,385 50,424,900 49,903,100

ใต

รวม

26,252,500 161,879,435
2,596,000
8,607,500
250,000
40,807,485
12,372,500 72,564,050
13,680,000 37,054,400
652,300
460,000

% ของ
กลา
ทัง้ หมด
83.11
1.33
4.42
0.13
20.95
37.26
19.03
0.33
0.24

182,300
0.09
10,000
0.01
4,805,000 32,235,150 16.55
30,857,500 194,766,885 100
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5. จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกแยกตามหนวยงาน
กรมพัฒนาที่ดินไดติดตามและประมวลผลการปลูกหญาแฝกเปนรายหนวยงาน ปงบประมาณ 2563 เมื่อวันที่
18 มกราคม 2564 จํานวน 11 หนวยงาน ดังนี้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา
และพันธุพ ชื กรมปาไม กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน) สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ตารางที่ 4 จํานวนกลาหญาแฝกที่ปลูกแยกตามหนวยงาน ปงบประมาณ 2563
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

หนวยงาน

ปงบประมาณ 2563

กรมพัฒนาที่ดิน
กรมสงเสริมการเกษตร
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
กรมปาไม
กรมชลประทาน
สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
กรมทางหลวง
กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคการมหาชน)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
รวม

หมายเหตุ

174,843,050
512,200
1,200,000
15,100,500
100,000
418,200
18,085
63,400
597,450
948,000
966,000
194,766,885
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