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การใชหญาแฝกในพืน
้ ทีเ่ กษตร

โดยคณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ปจจุบันประเทศไทยยังคงมีการทําการเกษตรอยางแพรหลายเกือบทุกหนแหงในสภาพภูมิประเทศ
ทีแ่ ตกตางกัน และในพืน้ ทีห่ ลาย ๆ แหงก็ ไดนาํ หญาแฝกไปใชรว มกับพืน้ ทีท่ างการเกษตรเพือ่ ใช ในการแก ไข
ปญหาในดานตาง ๆ ทางกองบรรณาธิการจึงขอนําบทความที่เปนประโยชน ในเรื่องดังกลาวมาเผยแพร
อีกครั้งหนึ่งเพื่อเปนการแนะนําแนวทางที่ถูกตองใหกับทุกทาน เพื่อใหทุกทานไดนําไปปรับใชและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกพื้นที่ของตนเองตอไป

พื้นที่ทําการเกษตรในเขตรอนชื้น มักมีปญหา
ดานความอุดมสมบูรณของดิน ดินเสื่อมโทรมเนื่องจาก
มีการชะลางพังทลายสูง การใชที่ดินที่ขาดการอนุรักษ
และมีอตั ราการสลายตัวของอินทรียวัตถุคอ นขางสูง ปจจัย
เหลานีท้ าํ ใหความสามารถในการใหผลผลิตทางการเกษตร
ของดินลดลงอยางรวดเร็ว สงผลใหผลผลิตพืชลดลงดวย
ตองใชปจ จัยในการผลิตเพิม่ ขึน้ ทําใหเพิม่ ตนทุนในการผลิต
ตลอดจนทําใหแหลงนํ้าตื้นเขิน
การนําหญาแฝกไปปลูกในพืน้ ทีเ่ กษตรอยางมีระบบ
ตามวัตถุประสงคตา ง ๆ นับวาเปนการจัดการดินและรักษา
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สภาพแวดลอมที่มีคุณคาและมีประโยชนมาก โดยเฉพาะ
การรักษาความชื้นของดิน และลดความรุนแรงของการ
ชะลางพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน
หญาแฝก เปนพืชที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในเชิงฟนฟูปรับปรุงบํารุงดินและอนุรักษสภาพแวดลอม
ไปในเวลาเดียวกัน การนําหญาแฝกไปปลูกในพืน้ ทีเ่ กษตรนัน้
ควรมีการจัดการและดูแลรักษาบางตามสมควร เชน ควร
มีการปลูกซอมหญาแฝกที่ ใช ในการคลุมดินอยางสมํา่ เสมอ
ซึ่งจะพบวาหญาแฝกนอกจากไม ใชวัชพืชแลว ยังพบวา
หญาแฝกมีประโยชนทางการเกษตรนานัปการ

1 การนําระบบหญาแฝกมาใชประโยชน ในพืน้ ทีเ่ กษตร
การนําระบบหญาแฝกมาใชประโยชน ในพืน้ ทีเ่ กษตร อาจจําแนกออกไดตามลักษณะการใชทดี่ นิ ดังนี้
1.1 พื้นที่นา ควรใชหญาแฝกปลูกเพื่อแสดง
ขอบเขตลอมรอบพืน้ ทีน่ าบริเวณขอบคันนา ตัดใบหญาแฝก
คลุมดินที่ปลูกพืชผักหรือพืชไร ในนาขาวหลังฤดูเก็บเกี่ยว
เปนการเพิ่มอินทรียวัตถุในนาขาวและรักษาความชื้นในดิน
ใหกับพืชที่ปลูกหลังนาในฤดูแลงได นอกจากจะเปนการ
ประหยัดการใชนํ้าที่ ไมตองทํานาปรังแลวยังนับวาเปน
การใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย
1.2 พืน้ ที่ ไร ควรใชหญาแฝกปลูกเปนแถวในพืน้ ที่
ปลูกพืชไร ในพื้นที่ลาดชัน โดยปลูกเปนแถวสลับกับแถบ
ปลูกพืชไร จะชวยกักเก็บเม็ดดินและเศษใบไม ใบหญาที่ถูก
พัดพามากับนํา้ มาสะสมอยูห นาแถวหญาแฝกทีป่ ลูกตามแนว
ระดับ ทําใหหนาดินไมสญ
ู ไปกับนํา้ แตจะสรางเปนขัน้ บันได

ธรรมชาติอยูห นาแถวหญาแฝก ยิง่ ไปกวานัน้ แถวหญาแฝก
ยังชะลอการไหลของนํา้ เปดโอกาสใหนาํ้ ซึมซาบไปตามแผง
รากของหญาแฝกทีเ่ จริญเติบโตและชอนไชผานลงไปในดิน
ชัน้ ลาง นํา้ สวนทีม่ ากเกินไปก็จะไหลลงไปสะสมเปนนํา้ ใตดนิ
ในดินชั้นลาง ที่จะกลายเปนแหลงนํ้าของพื้นที่ ในฤดูแลง
และหญาแฝกทีม่ รี ะบบรากลึกก็มสี ว นทําใหนาํ้ ใตดนิ นีถ้ กู ดึง
ขึน้ มายังผิวดิน เปนการทําใหพนื้ ดินมีความชืน้ มากกวาพืน้ ทีอ่ นื่
นอกจากนีเ้ รายังสามารถตัดใบหญาแฝกมาคลุมดินระหวาง
แถวพืชไร เพือ่ รักษาความชืน้ ใหกบั ดินและพืชทีป่ ลูกไดอกี ดวย
นับวาเปนวิธีการเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดิน และทําใหมีการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารจากดินชั้นลางขึ้นมาสูดินชั้นบน
ไปพรอมกัน
1.3 พืน้ ทีป่ ลูกผัก ไมดอกและไมประดับ ควรใช
หญาแฝกปลูกรอบพื้นที่ยกรองหรือรอบแปลงเพาะปลูก
พืชผัก ไมดอก ไมประดับ และตัดใบหญาแฝกนําไปคลุมดิน
ทดแทนการใชฟางขาว ซึ่งเปนวิธีดั้งเดิมและนับวันจะหา
ฟางขาวไดยากขึ้น นอกจากเปนการลดคาใชจายในการ
ขนยายฟางขาวจากในนาแลว ยังชวยปองกันการพังทลาย
ของรองปลูกพืชไดอยางดีอกี ดวย ขอไดเปรียบอีกอยาง คือ
เป น วั ส ดุ ค ลุ ม ดิ น ที่ ส ามารถสร า งขึ้ น มาได เ องในพื้ น ที่
โดยไมตองขนยายมาจากที่อื่น
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1.4 พืน้ ทีส่ วนไมผลยืนตน ยางพารา และปาลม ที่เปนสวนไมผลยืนตนที่เริ่มขึ้นมาใหม หรือรื้อสวนเกา
เพื่อปลูกสวนไมผลใหม หรือสวนยางพาราที่รื้อปลูกใหม
นํ้ามัน
1.4.1 พื้นที่ที่เปนสวนไมผลดั้งเดิม พื้นที่เกษตร ควรปลูกหญาแฝกขวางความลาดเทตามแนวระดับขนานไป
ที่เปนสวนไมผลยืนตนดั้งเดิม จัดวาเปนระบบที่มีความ กับแถวไมยนื ตน ไมผล หรือปลูกรอบเฉพาะหลุมปลูกไมผล
สมบู ร ณ มั่ น คงและยั่ ง ยื น ดี อ ยู  แ ล ว ไม มี ค วามจํ า เป น แบบครึง่ วงกลม แหงนรับความลาดเทเพือ่ ปองกันการชะลาง
ที่ จ ะต อ งนํ า หญ า แฝกไปปลู ก เช น เดี ย วกั บ พื้ น ที่ ที่ เ ป น พั ง ทลายของดิ น และตั ด ใบคลุ ม ดิ น หรื อ แบบวงกลม
ปาสมบูรณ นอกจากหญาแฝกไมสามารถเจริญเติบโต สําหรับในพื้นที่ราบ แลวตัดใบคลุมดินเพื่อรักษาความชื้น
ได เ ป น ปกติ เ นื่ อ งจากมี แ สงแดดไม เ พี ย งพอแล ว ยั ง เป น ในดิน และเปนการรักษาความอุดมสมบูรณของดินเพื่อ
การปลู ก หญ า แฝกที่ ไม เ หมาะสมและถู ก ต อ งอี ก ด ว ย ความยั่งยืนของระบบหรือปลูกแนวหญาแฝกใหเปนระบบ
หากเปนไมผลยืนตนที่มีอายุไมเกิน 3 ป หรือ ทรงพุม ในพื้นที่ที่เปลี่ยนจากพื้นที่ปาเสื่อมโทรม แหงแลง ที่ดิน
 หาดานตาง ๆ ใหกลายมาเปน
ยังไมชิดติดกัน และมีปญหาเรื่องความแหงแลงและการ เหมืองแรรา ง และทีด่ นิ ทีม่ ปี ญ
ชะลางพังทลายของดิน ก็อาจใชหญาแฝกปลูกเปนแถว ปาที่กินได การปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรประเภทนี้
ตามความยาวของแถว พืน้ ทีน่ อกเขตทรงพุม ของไมผลใหปลูก ควรปลู ก รอบไม ผ ลที่ เ ริ่ ม ปลู ก ใหม โดยปลู ก หญ า แฝก
หญาแฝกรอบๆ โคนตน ไมผลที่รัศมีประมาณ 1.5 - 2.0 ในลักษณะวงกลมในพื้นที่ราบ และครึ่งวงกลมแหงนรับนํ้า
เมตร ในลั ก ษณะครึ่ ง วงกลมแหงนรั บ นํ้ า สํ า หรั บ พื้ น ที่ ไหลบาและตะกอนดินในพืน้ ทีล่ าดชัน ปลูกหางจากกลาไมผล
ลาดชัน หรือลักษณะวงกลมสําหรับพื้นที่ราบ และตัดใบ ทีป่ ลูกใหมรี ศั มีประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร ซึง่ จะขึน้ อยูก บั
หญาแฝกคลุมดินบริเวณโคนตนไมผลเพื่อสงวนนํ้าในดิน ประเภทหรือขนาดของไมผลและควรใสปยุ หมักหรือปุย คอก
รวมกับปุยเคมี สูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร
และลดการชะลางพังทลายของดิน
1.4.2 พืน้ ทีเ่ ริม่ ปลูกสรางสวนไมผล พืน้ ทีเ่ กษตร เพือ่ เปนการปรับปรุงบํารุงดินขัน้ ตนตอนปลูกหญาแฝกดวย
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การปลูกในสวนผลไมระยะที่ ไมผลยังไม โต หรือ
ปลูกกอนทีจ่ ะลงไมผล ระยะหางระหวางแถวของหญาแฝก
จะขึ้นอยูกับระยะปลูกของไมผล โดยปลูกแถวหญาแฝก
ขนานไปกับแถวของไมผลหางจากแถวไมผลพอประมาณ
เชน 1.5 เมตร แถวหญาแฝกนอกจากจะปองกันดินพังทลาย
และรักษาความชื้นของดินตามปกติแลว การตัดหญาแฝก
บอยๆ และนําใบหญาแฝกมาคลุมโคนตนไมผลจะเปนการ
ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นและความอุดม
สมบูรณของดินเพิ่มขึ้น
ตัวอยางการปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรทั้ง 4
ประเภท ไดแก การปลูกหญาแฝกเปนแนวแสดงขอบเขต
พื้นที่นาขาว จังหวัดพัทลุง การปลูกหญาแฝกรวมกับไมผล
ในพืน้ ทีล่ าดชันโครงการพัฒนาดอยตุงฯ อําเภอแมฟา หลวง
จังหวัดเชียงราย การปลูกแนวรั้วหญาแฝกในพื้นที่ปลูก
พืชไรรว มกับมะนาวในพืน้ ทีร่ าบทีม่ เี นือ้ ดินเปนดินรวนทราย
ปนหินกรวดกลม และมีนาํ้ ทวมเปนประจําทีอ่ าํ เภอแกงกระจาน
จังหวัดเพชรบุรี โดยปลูกหญาแฝกเปนแถวสลับกับแถบ
ปลูกพืชไร สามารถลดความรุนแรงของนํา้ ทวมได เพราะนํา้
จะซึมลงไปอยางชา ๆ ตามแผงรากหญาแฝกทีเ่ จริญเติบโต

ชอนไชผานดินที่อัดแนนอยูระหวางหินกรวดกลมในดินลาง
ซึง่ อยูล กึ จากผิวดินบน 50 - 75 เซนติเมตรได เปนการชวย
ระบายนํ้าที่ทวมขังของดินตามธรรมชาติที่ลงทุนตํ่า และ
ควรมีการตัดใบหญาแฝกเปนประจํา ไมปลอยใหหญาแฝก
ยางปลองออกดอก โดยครัง้ แรกใหตดั หลังจากปลูกหญาแฝก
แลวประมาณ 3 เดือน เพื่อเรงใหหญาแฝกมีการแตกกอ
ตามแนวราบเพิ่มขึ้น และควรตัดใบหญาแฝกใหมีความสูง
ประมาณ 30 เซนติเมตร การตัดครั้งตอไปควรกระทํา
ทุก 1 - 2 เดือน สําหรับในพื้นที่ลาดชัน ควรนําใบหญาแฝก
ทีต่ ดั ไปวางบริเวณโคนหญาแฝก โดยวางเหนือแถวแฝกเพือ่
กักตะกอนดินและเศษพืช การปลูกหญาแฝกใหมจี าํ นวนแถว
แนวหญาแฝกมากหรือนอยขึน้ อยูก บั ความลาดชันของพืน้ ที่
และปริมาณพืน้ ทีร่ บั นํา้ แตละชวงของความลาดชัน ตลอดจน
ระยะหางตามแนวดิ่งประมาณ 1.50 เมตร
1.4.3 พื้นที่เกษตรที่มีระบบการปลูกพืช แบบ
ผสมผสาน การใชหญาแฝกในระบบการปลูกพืช แบบผสม
ผสานมีหลายรูปแบบ ระบบการปลูกพืชแบบผสมผสาน
จะมี ค วามหลากหลายในชนิ ด ของพื ช (biodiversity)
เปนระบบพืชเดีย่ ว (single cropping system) ในพืน้ ทีเ่ ล็กๆ
และระบบปลูกพืชแบบผสมผสาน (integrated cropping
system) และความแตกตางกันของลักษณะสภาพพื้นที่
(topography) ที่ปลูกพืชเกษตร ดังนั้น การใชประโยชน
จากหญาแฝกของเกษตรกร ในแตละรูปแบบของการปลูกพืช
จะมีมากนอยไมเหมือนกัน เชน ในสภาพพื้นที่สูงลาดชัน
ประโยชนของหญาแฝกนอกจากการตัดคลุมดินเพื่อชวย
อนุรักษนํ้าในดิน ชวยเพิ่มอินทรียวัตถุใหกับดินและชวย
ทําใหมีการหมุนเวียนของธาตุอาหารพืชจากดินชั้นลาง
ขึ้นมาสูดินชั้นบนแลว แถวหญาแฝกที่ปลูกตามแนวระดับ
ยังชวยลดการชะลางพังทลายของหนาดินไดเปนอยางดี
อีกดวย ขณะที่พื้นที่ราบที่มีดินเสื่อมโทรม ประโยชนของ
หญาแฝกจะเนนในแงของการปรับปรุงบํารุงดินฟนฟูความ
อุดมสมบูรณของดิน และเพิ่มความชุมชื้นใหกับดิน
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ผลจากการใชหญาแฝกในพื้นที่เกษตรแบบผสมผสาน พอสรุป ไดดังนี้
การปลูกหญาแฝกเปนแถว หางกันประมาณ 6.0 เมตร สามารถตัดใบหญาแฝกคลุมดินไดปละประมาณ
1.8 - 2.6 ตันตอไร หรือคิดเปนธาตุอาหารพืช ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จะไดประมาณ 17 - 44,
1 - 6 และ 36 - 80 กิโลกรัมตอไรตอป ตามลําดับ
การใชหญาแฝกปลูกเปนรูปวงกลมในพื้นที่ราบ ในรัศมี 2.0 เมตร หรือพื้นที่ที่มีความลาดเทนอย
แตหลายทิศทางรอบโคนตนไม สามารถตัดหญาแฝกคลุมโคนตนไดปละประมาณ 50 - 70 กิ โลกรัมตอตน
และทําใหความชื้นของดินบริเวณโคนตนเพิ่มขึ้นถึง 35 เปอรเซ็นต
แถวหญาแฝกชวยลดการพังทลายของดิน ในระบบการปลูกพืชแบบผสมผสานที่มี ไมผลเปนหลัก
แบบตางๆ แถวหญาแฝกสามารถลดปริมาณนํ้าไหลบาหนาดิน (run-off water) และตะกอนดินไดถึง 2 - 6 และ
6 - 36 เทา ตามลําดับ ทั้งนี้ ระบบที่มีสับปะรดเปนพืชแซม จะมีปริมาณนํ้าไหลบาหนาดินและตะกอนดินนอยที่สุด
ขณะที่ระบบที่มีกลวยเปนพืชแซมมีมากที่สุด
ประโยชนที่ ไดรับจากรูปแบบการปลูกพืชในระบบผสมผสานดังกลาวนี้ คือการพัฒนาพื้นที่เสื่อมโทรม
ดินเลว ฝนแลง มาเปนระบบการเกษตรยั่งยืนในรูปปากินได โดยใชหญาแฝกชวยในการรักษาและพัฒนาระบบ
ในชวงแรก เมื่อไมผลตาง ๆ เจริญเติบโตจนกระทั่งใหผลผลิต มีทรงพุมชิดติดกันครอบคลุมพื้นที่เปนปากินไดแลว
หญาแฝกจะหมดบทบาทลงในที่สุด

8

2 การปลูกแนวรัว้ หญาแฝกในพืน้ ทีเ่ กษตร
กลาหญาแฝกที่ ใชอาจเปนของทางราชการที่เพาะชําในถุงพลาสติกอายุประมาณ 45 วัน หรือกลา
หญาแฝกที่ ไดจากแปลงขยายพันธุและแหลงธรรมชาติ โดยขุดหญาแฝกทั้งกอขึ้นมาตัดรากใหเหลือ
5 เซนติเมตร และตัดตนใหเหลือ 20 เซนติเมตร แยกหนอแลวมัดรวมเชนเดียวกับการถอนกลาขาว นําไป
แชนํ้าใหนํ้าทวมรากอยูประมาณ 5 - 7 วัน จนมีรากใหมแตกออกมาจึงนําไปปลูกตามขั้นตอนตอไปนี้
2.1 ปลูกเปนแถวเดี่ยวตามแนวระดับขวาง
ความลาดเทของพื้ น ที่ ในพื้ น ที่ ล าดชั น โดยวางแนว
หญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพืน้ ที่ กําหนด
ระยะห า งระหว า งแถวหญ า แฝกในแนวดิ่ ง 1.5 เมตร
ตามระยะปลูกของไมผลยืนตนทีถ่ กู ปรับแนวปลูกขึน้ หรือลง
เล็กนอยให โคงไปตามพื้นที่เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงาน
และการปลูกพืช หลังจากปรับแนวแลวใหทําการเปดรอง
ไปตามแนวทีว่ างไวลกึ ประมาณ 10 - 15 เซนติเมตร พรอมทีจ่ ะ
ปลูกหญาแฝกตอไป หากเปนพื้นที่ลาดชันที่เปนดินเลวหรือ
มีความอุดมสมบูรณตํ่า กอนปลูกควรคลุกดินดวยปุยหมัก
หรือปุยคอกรวมกับปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25
กิ โลกรัมตอไร จะชวยใหหญาแฝกตั้งตัวไดเร็วและมีการ
เจริ ญ เติ บ โตได ดี ใ นระยะแรก ระยะที่ ไม ผ ลยั ง เล็ ก อยู 

เกษตรกรสามารถใชที่ดินปลูกพืชไรหรือพืชผักแซม เชน
ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว กะหลํ่าปลี เปนตน โดยมีการ
ตั ด ใบหญ า แฝกก อ นออกดอกและนํ า ใบหญ า แฝกที่ ตั ด
ไปคลุ ม ดิ น ในแปลงปลู ก พื ช ระหว า งแนวแถวหญ า แฝก
และโคนตนไมผล
2.2 ฤดูที่เหมาะสม ฤดูปลูกที่เหมาะสม คือ
ตนฤดูฝน ควรปลูกในขณะทีด่ นิ มีความชุม ชืน้ พอเพียง สําหรับ
พื้ น ที่ ที่ ส ามารถให นํ้ า ได ก็ ค วรปลู ก ก อ นฤดู ฝ น เพื่ อ ให
หญาแฝกมีการเจริญเติบโตพอทีจ่ ะทําหนาทีต่ ามจุดประสงค
ตาง ๆ ไดตั้งแตตนฤดูฝนแรก โดยทั่วไปหญาแฝกจะตั้งตัว
และแตกกอชิดติดกันเปนแนวรั้วหญาแฝกที่ดี ได จะใชเวลา
อยางนอยประมาณ 3 เดือน ซึง่ ขึน้ อยูก บั ความอุดมสมบูรณ
ของดินเปนสําคัญ
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3 การปลูกหญาแฝกเพือ่ การรักษาความชุม ชืน้ ในดิน ในพืน้ ทีก่ ารเกษตร
การใชประโยชนที่ดินเพื่อการเกษตรที่ ใชปลูกพืชไรและไมผลเปนหลัก สวนใหญเปนการเกษตร
ที่อาศัยนํ้าฝนที่มักประสบปญหาภัยแลงอยูเสมอ พืชที่เพาะปลูกจะขาดแคลนนํ้าเปนประจําสรางความ
เสียหายแกพืชและเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก การแก ไขปญหาภาวะพืชขาดแคลนนํ้าในพื้นที่
เกษตรนํา้ ฝน คือ การใชนาํ้ อยางมีประสิทธิภาพและการเก็บรักษาความชืน้ จากนํา้ ฝนทีต่ กไว ในดินใหมากทีส่ ดุ
เทาที่จะมากได การใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่เกษตร นับวาเปนเทคโนโลยีแบบงายๆ
เกษตรกรสามารถดําเนินการไดเอง ทัง้ ยังไมตอ งดูแลรักษาหลังการปลูกมากนักและประหยัดคาใชจา ยมากกวา
วิธีอื่นๆ ดวย
การปลูกหญาแฝกเพื่อใหมีการเจริญเติบโตไดดี
และรวดเร็วควรตองมีการดูแลรักษาบางพอสมควร หลังจาก
ปลูกแลวควรมีการปลูกซอมตนทีต่ ายทันที เมือ่ ตนหญาแฝก
ตั้งตัวไดแลว ควรมีการตัดใบหญาแฝกใหสูงจากพื้นดิน
ประมาณ 30 เซนติเมตร ซึ่งจะชวยใหหญาแฝกแตกกอ
ชิดติดกันเร็วขึ้น นอกจากนี้เมื่อหญาแฝกเจริญเติบโตเต็มที่
ก็ควรมีการตัดใบไปใชประโยชน นําใบที่ตัดไปคลุมดิน
หรือโคนตนไมผลเพื่อชวยลดการระเหยของนํ้าจากผิวดิน
การตัดใบอยางสมํ่าเสมอจะชวยปองกันมิ ใหหญาแฝก
ออกดอก และจะทําใหหญาแฝกแตกหนอเพิม่ ขึน้ ทําใหแนว
หญาแฝกสานชิดติดกันเปนกําแพงแนน ทําหนาที่กรอง
ตะกอนดินไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด นํา้ มี โอกาสไหลซึม
ลงไปเก็บกักรักษาไว ในดินไดทวั่ พืน้ ที่ ซึง่ จะทําใหดนิ มีความ
ชุมชื้น เปนประโยชนตอพืชหลักที่ปลูกไวตอไป ทั้งนี้วิธีการ
และรูปแบบการปลูกหญาแฝกจะขึน้ อยูก บั ลักษณะของพืน้ ทีท่ ี่
เกษตรกรสามารถเลือกใชรปู แบบใดรูปแบบหนึง่ ไดตามความ
เหมาะสมตอไป
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4 รูปแบบการปลูกแนวรัว้ หญาแฝกเพือ่ ประยุกต ใชกบั ลักษณะพืน้ ทีต่ า ง ๆ
4.1 พื้ น ที่ ที่ มีค วามลาดชั น ในพื้น ที่ ที่ มีค วาม
ลาดชันโดยเฉพาะแถบภาคเหนือและภาคใตของประเทศ
ที่เกษตรกรนิยมปลูกไมผลยืนตนบนคันคูรับนํ้ารอบเขา
(hillside ditch) หรือบนขั้นบันไดดิน (bench terrace)
ซึง่ มักจะประสบปญหาคันดินทีส่ รางไวถกู นํา้ ฝนกัดเซาะพัง
ทลายเสียหายเปนประจําโดยเฉพาะอยางยิง่ ในระยะทีเ่ พิง่
กอสรางแลวเสร็จใหม ๆ เพือ่ ปองกันความเสียหายดังกลาว
มาตรการทีเ่ หมาะสมซึง่ เปนวิธงี า ยๆ คือ การปลูกหญาแฝก
ใหเปนแนวรัว้ บริเวณริมคันคูรบั นํา้ รอบเขา หรือริมขัน้ บันได
ดินดานนอก เพือ่ เสริมระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ ในการปองกัน
การชะลางพังทลายของดิน
สํ า หรั บ พื้ น ที่ ที่ ไม มี ขั้ น บั น ไดดิ น หรื อ คั น ดิ น แต มี
ความลาดชัน การปลูกหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า
ควบคูกับการปลูกไมผลยืนตน อาจทําได โดยวางแนวปลูก
หญาแฝกตามแนวระดับขวางความลาดเทของพื้นที่ตลอด
พืน้ ที่ โดยใหแตละแถวของหญาแฝกหางกันตามแนวดิง่ 1.5
เมตร หรือ 6 - 10 เมตร ตามระยะปลูกของไมผลยืนตน
แลวแตกรณี สําหรับพื้นที่ที่มีความลาดชันมาก ๆ โดยการ
ปลูกหญาแฝกเปนรูปครึง่ วงกลมรัศมี 1.5 - 2 เมตร แหงนรับ

ความลาดชันของพื้นที่บริเวณโคนตนไมผลยืนตนที่ปลูก
ซึง่ จะชวยเพิม่ ความสามารถในการเก็บกักนํา้ และตะกอนดิน
ไดดีขึ้น
4.2 พื้นที่ราบ บนพื้นที่ที่ ไมมีความลาดชันหรือ
พื้นที่ราบจะมีปญหาเกี่ยวกับการไหลบาหนาดินของนํ้า
และมีการสูญเสียหนาดินนอย อยางไรก็ดแี มวา จะเปนพืน้ ที่
ราบเพียงใดก็ตาม การไหลบาของนํา้ ฝนก็จะเกิดขึน้ ไดเสมอ
โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มีฝนตกหนักจนนํา้ ไมสามารถไหลซึม
ลงไปในดินไดทัน ดังนั้นการปลูกหญาแฝกเพื่อรักษาความ
ชุมชื้นในดิน และเก็บกักหนาดินใหอยู ในพื้นที่ก็ยังมีความ
จําเปนอยู จุดประสงคหลักในการปลูกหญาแฝก อาจปลูก
เปนแถวเดี่ยวลอมรอบพื้นที่ หรือเปนแถวยาวระหวางแถว
ไมผลหรือแถบพืชไร หรือเปนรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลม
บริเวณโคนตนไมผล โดยใชรัศมี 1.5 - 2 เมตร การตัด
หญ า แฝกคลุ ม ดิ น นอกจากจะช ว ยเพิ่ ม ความชื้ น และ
อินทรียวัตถุใหกับดินแลว ยังชวยใหมีการหมุนเวียนของ
ธาตุ อ าหารพื ช จากดิ น ล า งขึ้ น มาสู  ดิ น บนได อี ก ด ว ย
อันเปนการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ ของดินดวยวิธงี า ย ๆ
และมีประสิทธิภาพ

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2564
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ผลงานที่ไดรับรางวัล

จากการประกวดการพัฒนาและรณรงค
การใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ขอมูลจากหนังสือ หญาแฝกใตรมพระบารมี อนุรักษดินและนํ้า สรางวิถีชุมชน
โดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ในฉบับนีเ้ นือ้ หาจะยังคงตอเนือ่ งจากฉบับทีแ่ ลว ซึง่ เปนการนําเสนอผูท ี่ ไดรบั รางวัลจากการประกวด
มาเผยพรอีกครั้งหนึ่ง โดยทางกองบรรณาธิการไดเล็งเห็นถึงประโยชน ในการเผยแพรกิจกรรม
การประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ภายใตแนวคิด
“หญาแฝกใตรม พระบารมี อนุรกั ษดนิ และนํา้ สรางวิถชี มุ ชน” ครัง้ ที่ 11 ประจําป 2561-2562
โดย มูลนิธชิ ยั พัฒนา รวมกับ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพือ่ ประสานงานโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยจะขอนําเสนอ
เกี่ยวกับรางวัลชนะเลิศประเภทความยัง่ ยืน (ประเภทบุคคล) และรางวัลชนะเลิศประเภทสถานีพฒ
ั นาทีด่ นิ
ทีส่ ง เสริมการปลูก และขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก เพือ่ ใหผอู า นไดเห็นถึงแนวทางการดําเนินงาน
ในการนําหญาแฝกไปประยุกต ใชจนประสบผลสําเร็จ มาเผยแพร ใหรับทราบและนําไปปรับใชตอไป
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รางวัลชนะเลิศ
ประเภทความยั่งยืน
ประเภทบุคคล

นายสมาน ศรีโมรา
ที่อยู : 1 หมู 3 บานทาทอง ตําบลปากนํ้า
อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท : 08 9987 3462

จุลสารเพื่อการอนุรักษด ินและนํํ้า ฉบัับทีี่ 58 เดืือนกัันยายน 2564
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สภาพพืน้ ที่
• เนื้ อ ดิ น เป น ดิ น ร ว นปนทราย
ถึงเปนดินรวนเหนียว มักพบปญหาการพัง
ของขอบตลิ่งระหวางรองสวน
• รองสวนตื้นเขิน ดวยเปนที่ลุมตํ่า
ในฤดูนํ้าหลาก นํ้าจะทวมพื้นที่ คันดิน
กั้นนํ้าจะมีการทรุดตัว
• ฤดู นํ้ า หลาก มี นํ้ า ท ว ม ด า นที่
ติ ด กั บ นํ้ า ท ว มจะถู ก กั ด เซาะด ว ยคลื่ น
ทีม่ ากระทบกับคันลอมไดงา ย ทําใหตอ งใช
งบประมาณในการซอมบํารุงคันดินกัน้ นํา้

14

วิธกี ารแก ไข
• เริ่มปลูกหญาแฝกตั้งแตป 2548 ไดรับการสนับสนุนกลาหญาแฝกพันธุสงขลา 3 ประมาณ 80,000 กลา

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2564
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ลักษณะการปลูก
• ปลูกบริเวณขอบสระนํ้า รอบพื้นที่ขุดสระขนาดประมาณ 4 ไร รวมพื้นที่ประมาณ 25 ไร

ผลสัมฤทธิห์ ลังจากการปลูกหญาแฝก
• รากหญาแฝกจํานวนมากที่หยั่งลึกลงไปในดินชวยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ เพิ่มจุลินทรีย
ที่มีประโยชน เพิ่มความอุดสมบูรณ ใหกับดิน
• ชวยเกาะยึดดินไม ใหพังทลายไดงาย
• ชวยรักษาความชุมชื่นใหบริเวณแปลงเกษตร มะมวงที่ปลูกเจริญเติบโตไดเปนอยางดี
โรคและแมลงไมรบกวน
• ประหยัดคาใชจายจากการใชยาปองกันกําจัดศัตรูพืช ผลผลิตจึงมีคุณภาพดีปลอดภัย
จากสารพิษ เปนที่ตองการของตลาดและผูบริโภค
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รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสถานีพัฒนาทีด
่ ินที่สงเสริมการปลูก
และขยายผลการใชประโยชนจากหญาแฝก

สถานีพัฒนาทีด
่ ิน
จังหวัดมุกดาหาร
สํานักงานพัฒนาทีด
่ ินเขต 4
กรมพัฒนาทีด
่ ิน
ที่อยู : บานตาเปอะ หมูที่ 8
ตําบลบานคอ อําเภอคําชะอี
จังหวัดมุกดาหาร
โทรศัพท : 08 9545 6017

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2564
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สภาพพื้นที่
การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ ป อ งกั น การชะล า ง
พังทลายของหนาดิน บริเวณพื้นที่ลาดชันและอนุรักษ
ดินและนํ้า ลดการเสื่อมโทรมในพื้นที่ เนื่องจากสภาพ
พืน้ ทีบ่ ริเวณอางเก็บนํา้ หวยตาเปอะ เปนแหลงนํา้ ทีส่ รางขึน้
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ใชเปนที่กัก
เก็บนํ้าไวแจกจายใหราษฎรในพื้นที่ ไวอุปโภค-บริ โภค
ในชวงขาดแคลนนํ้าและเพาะพันธุสัตวนํ้า จึงควรไดรับ
การอนุรกั ษดนิ และนํา้ ในพืน้ ที่ จึงมีโครงการเพือ่ ดําเนินการ
ปลูกหญาแฝกในเขตพัฒนาทีด่ นิ วงรอบที่ 5 และเปนพืน้ ที่
IPA ป 2561
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วิธีการแก ไข
• ชวงเวลาที่ปลูก เดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม
• หญาแฝกที่ปลูกเปนสายพันธุสงขลา 3 ปลูกในป
2561 จํานวน 950,000 กลา

ลักษณะการปลูก
• โดยปลูกระยะระหวางตน 5 เซนติเมตร และปลูก
เปนแถวขึน้ อยูก บั ความลาดชันของพืน้ ที่ ระยะหางระหวาง
แถว 50-80 เซนติเมตร

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 58 เดือนกันยายน 2564
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ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
• สามารถปองกันการชะลางพังทลายของหนาดิน ลดการตื้นเขินของแหลงนํ้าสามารถกักเก็บนํ้าไดเปนอยางดี
ตลอดจนเกษตรกรในพื้นที่ยังนําใบหญาแฝกไปเลี้ยงโค กระบือ และไดนําใบหญาแฝกมุงเปนหลังคาหญาแฝกไดอีกดวย
• จัดใหเปนแหลงทองเทีย่ วและเรียนรูก ารปลูกหญาและใชประโยชนจากหญาแฝก แก นักเรียน เกษตรกร ตลอดจน
ผูที่สนใจ

20

หญาแฝก “กําแพงมีชวี ติ ” เพือ่ อนุรกั ษสงิ่ แวดลอม
ปญจพร ตั้งศิริ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดทรงเห็นวาในแตละ
ทองถิน่ สภาพพืน้ ที่ สภาพแวดลอมทางภูมศิ าสตร ตลอดจน
วิธีการดําเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีของประชาชน
มีความแตกตางกัน ดังนั้นการพัฒนาที่จะให ไดผลสมบูรณ
จริ งจังจึ งได มี พระราชดําริจัด ตั้งศู นยศึ กษาการพั ฒนา
อันเนื่องมาจากพระราชดําริขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ศู น ย ร วมทั้ ง
ในเรื่องของการศึกษาและพัฒนา ในดานของการศึกษา
จะเป น แหล ง รวบรวมผลของการศึ ก ษา ค น คว า วิ จั ย
วิทยาการแผนใหม ในสาขาวิชการตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการ
สงเสริมอาชีพ การพัฒนาสภาพแวดลอม การอนุรกั ษตน นํา้

ลําธาร เพื่อหาวิธีการตาง ๆ เหลานี้ ไปสาธิตและพัฒนา
ใหเหมาะสม เพื่องายตอการปฏิบัติ ดังพระราชดํารัสที่วา
“ศูนยศึกษาการพัฒนาฯ ทําหนาที่เสมือนเปนพิพิธภัณฑ
ธรรมชาติทมี่ ชี วี ติ หรืออีกนัยหนึง่ เปนสรุปผลของการพัฒนา
ทีป่ ระชาชนจะเขาไปเรียนรูแ ละนําไปปฏิบตั ิได” และในการ
เลื อ กพื้ น ที่ เ พื่ อ จั ด ตั้ ง ศู น ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาฯ ต า ง ๆ
ซึง่ ในปจจุบนั นีม้ อี ยูจ าํ นวนทัง้ สิน้ 6 ศูนย ทัว่ ทุกภาคของประเทศ
พระองคทรงคัดเลือกพื้นที่ดวยพระองคเองใหสามารถ
เปนพืน้ ที่ “สวนยอ” ทีส่ อดคลองกับการแกปญ
 หาและศึกษา
วิธีการพัฒนาของภูมิภาคนั้น ๆ โดยมีหนวยงานตาง ๆ มา
ปฏิบตั งิ านรวมกัน และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เดิมเปนปาโปรงคนไปตัดไมสําหรับเปนฟน
และใชพื้นที่สําหรับทําการเกษตรกรรม ปาไมที่อยูเหนือ
พื้นที่ถูกทําลายไปมาก จึงไมมีนํ้าในหนาแลง นํ้าไหลแรง
ในหนาฝน ทําใหมกี ารชะลาง (Erosion) หนาดิน (Top Soil)
บางลง และเกลือทีอ่ ยูข า งใตจะขึน้ เปนหยอม ๆ พรอมกันนี้
ได พ ระราชทานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป ญ หาของดิ น บริ เ วณ
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ วา “...เปนดินทราย ดินเค็ม
ขาดนํ้า...” เพื่อเปนแบบจําลองของภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและเปนพื้นที่สวนยอที่สอดคลองกับการแกปญหา
และศึกษาวิธีการพัฒนาของภูมิภาคนี้ ไดอยางเหมาะสม
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2525 ไดดําเนินการกอตั้ง
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ณ หมู  บ  า นนานกเค า ตํ า บลห ว ยยาง อํ า เภอเมื อ ง
จังหวัดสกลนคร ขอบเขตพืน้ ที่ โครงการประมาณ 11,300 ไร
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พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทานแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและปรับปรุงบํารุงดิน
เพื่อการเกษตรกรรมไวหลายประการ รวมถึง “การใช
หญ า แฝก” เพื่ อ การอนุ รั ก ษ แ ละป อ งกั น การพั ง ทลาย
ของหนาดิน การใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษและปรับปรุง
บํารุงดิน เปนวิธกี ารทีพ่ ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงคิดคน
วิธกี ารใชและดัดแปลงจากวิธกี ารสมัยเกา โดยพระราชทาน
แนวคิดและทฤษฎีการใชหญาแฝกใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
ตามลั ก ษณะและสภาพภู มิ ป ระเทศที่ แ ตกต า งกั น เช น
การปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวระดับขวางตามความ
ลาดชั น ของภู เ ขา การปลู ก หญ า แฝกเพื่ อ แก ป  ญ หา
การพังทลายของดินทีเ่ ปนรองนํา้ ลึก การปลูกในพืน้ ทีล่ าดชัน
และการปลูกเพื่อการอนุรักษความชุมชื้นในดิน

สภาพแวดลอมของหญาแฝกที่พบตามธรรมชาติ
ในประเทศไทย หญาแฝกสามารถพบทัว่ ไปตัง้ แตเหนือจรดใต
ซึ่ ง มี ส ภาพภู มิ อ ากาศตั้ ง แต มี ฝ นตกน อ ยจนถึ ง ฝนตกชุ ก
สภาพการระบายนํ้าของดินดีมากจนถึงเลว ในพื้นที่ที่ ไมมี
นํ้าขังทวมไปจนถึงขังทวมเกือบทั้งป เนื้อดินเปนดินทราย
จนถึงดินเหนียวและกรวดหิน สําหรับหญาแฝกในประเทศไทย
มีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ หญาแฝกหอมหรือหญาแฝกลุม
(Vetiveria zizanioides Nash.)เปนพืชที่มีความสามารถ
ในการปรั บ ตั ว เข า กั บ สภาพแวดล อ มได ดี แ ละเป น ไปได
คอนขางรวดเร็ว หญาแฝกหอมทีน่ าํ เขามาจากตางประเทศ
สวนใหญ ไดแก พันธุที่นํามาจากอินเดีย ศรีลังกา และ
อินโดนีเซีย เปนหญาแฝกที่ ไดรับคัดเลือกพันธุและจัดปลูก
ภายใตการดูแลที่มีปจจัยตางจากสภาพในธรรมชาติอาทิ
มีการตัดแตงอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเรงราก เรงการแตกกอ

และเพื่อไม ใหเกิดชอดอก ทําให ไมเกิดการผสมพันธุและ
ไมกลายพันธุ โดยยังคงลักษณะเดิมไวเสมอ และ หญาแฝก
ดอนหรื อ ที่ เ รี ย กว า แฝกหรื อ แฝกพื้ น บ า น (Vetiveria
nemoralis A. Camus) มีการกระจายพันธุอยู ในวงแคบๆ
ตามธรรมชาติเฉพาะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ
ประเทศไทย ลาว เขมร เวียดนาม และมาเลเซียเทานั้น
และไมพบบันทึกหลักฐานวานําไปใชประโยชน ในทางใด
หญาแฝกดอนมีพบไดทั่วไปในที่คอนขางแลง หรือที่ดิน
ระบายนํ้ า ได ดี ใ นทุ ก ภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในปาเต็งรัง แตมีนอยในภาคใต สามารถขึ้นไดดีทั้งในที่
แดดจัดและแดดปานกลาง ยอดกอสวนปลายจะแผ โคงลง
คลายกอตะไคร ไมตงั้ มากเหมือนหญาแฝกหอม ในบางพืน้ ที่
พบวาขึ้นอยูหนาแนนในลักษณะเปนพืชพื้นลางคลุมดิน
เปนบริเวณกวาง หญาแฝกดอนทีข่ นึ้ อยูต ามปาเต็งรังจะโดน
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ไฟปารบกวนอยูเสมอ แตเนื่องจากโคนกอมีลักษณะแนนมาก จึงไมถูกทําลายงายโดยไฟปาและสามารถงอกใบใหม
ขึ้นทดแทนไดอยางรวดเร็วหลังจากไฟไหมเพียงไมนาน
กิจกรรมศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน ไดมกี ารรวบรวมกลุม พันธุห ญาแฝกจากแหลงตาง ๆ ทัว่ ประเทศไทย
มีทั้งหมด 28 กลุมพันธุ เปนหญาแฝกหอมหรือแฝกลุม จํานวน 11 กลุมพันธุ คือ (1) กําแพงเพชร 2 (2) เชียงราย
(3) สงขลา 1 (4) สงขลา 2 (5) สงขลา 3 (6) สุราษฎรธานี (7) ตรัง 1 (8 )ตรัง 2 (9) ศรีลังกา (10) เชียงใหม
(11) แมฮองสอน และหญาแฝกดอนจํานวน 17 กลุมพันธุคือ (1) อุดรธานี 1 (2) อุดรธานี 2 (3) นครพนม 1
(4) นครพนม 2 (5) รอยเอ็ด (6) ชัยภูมิ (7) เลย (8) สระบุรี 1 (9) สระบุรี 2 (10) หวยขาแขง (11) กาญจนบุรี
(12) นครสวรรค (13) ประจวบคีรีขันธ (14) ราชบุรี (15) จันทบุรี (16) พิษณุโลก (17) กําแพงเพชร 1
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แปลงสาธิตพันธุหญาแฝก กิจกรรมศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ในสภาวะแวดลอมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ปาไมลดลงอยางรวดเร็ว ทําใหการตกของฝนแปรปรวน
ไมแนนอน ความรุนแรงของพายุฝนมีมากขึน้ เกิดสภาพนํา้ ทวมฉับพลัน บางพืน้ ทีแ่ หงแลง มีผลกระทบตอทุกคนทัง้ ชุมชน
เมืองและชนบท การปลูกหญาแฝกในระบบอนุรกั ษดนิ และนํา้ สามารถปองกันปญหานํา้ ทวมอยางฉับพลัน ลดความแหงแลง
ทั้งในพื้นที่เพาะปลูกและชุมชนเมือง ชวยชะลอความเร็วของนํ้าตามทางนํ้าธรรมชาติและพื้นที่ลาดชันตาง ๆ
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กิจกรรมศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน มีหนาที่ โดยตรงในการอนุรักษดินและนํ้า การรักษาทรัพยากรดิน
และที่ดิน ไมใหเกิดการเสือ่ มโทรม การใชประโยชนที่ดินที่ ใหถูกตองและเหมาะสมกับสมรรถนะที่ดิน ดังนั้น การสงเสริม
การใชหญาแฝกเพื่อทําใหดินมีความอุดมสมบูรณ ทั้งทางดานเคมี กายภาพ รวมถึงชีวภาพ จึงเปนงานหลักที่สําคัญของ
กิจกรรมศึกษาและพัฒนาปรับปรุงบํารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน) ตั้งแตป 2535 กรมพัฒนาที่ดินไดทําการรณรงค
และสงเสริมการใชหญาแฝกอยางตอเนือ่ งทุกป เพือ่ ใหเกษตรกรและผูท เี่ กีย่ วของไดนาํ ไปใชประโยชน ทัง้ ในพืน้ ทีท่ าํ การเกษตร
และนอกพื้นที่การเกษตรเพื่อรักษาทรัพยากรดิน สําหรับพื้นที่เปาหมายในการดําเนินงานภายใต โครงการรณรงค
การปลูกหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ไดมกี ารกําหนดลักษณะของพืน้ ทีเ่ ปาหมายที่จะเขาดําเนินงานไวชัดเจน คือ
พื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินสูง พื้นที่วิกฤต พื้นที่เสี่ยงภัย/ดินถลม นํ้าปาไหลหลาก พื้นที่สูงมีความลาดชัน
พืน้ ทีด่ นิ มีปญ
 หาตอการใชประโยชนดานการเกษตร พืน้ ที่ โครงการกอสรางตาง ๆ เชน ริมทางและแหลงนํา้ พืน้ ทีอ่ นุรกั ษ
ตาง ๆ เชน พื้นที่ปองกันไฟปาและพื้นที่อื่น ๆ ที่เปนพื้นที่รับผิดชอบของหนวยราชการ
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รัฐบาลไดนอมนําแนวทางพระราชดําริ ในการบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศ ทรงมีพระราชดําริเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารจัดการนํ้า
ของประเทศตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น มาอย า งต อ เนื่ อ งและยาวนาน
เป น การบริ ห ารจั ด การทั้ ง ลุ  ม นํ้ า มี ทั้ ง ส ว นต น นํ้ า กลางนํ้ า และปลายนํ้ า
พืน้ ทีต่ น นํา้ จะกักเก็บนํา้ และดูดซับนํา้ ในพืน้ ทีต่ น นํา้ ไว ใหมากทีส่ ดุ พืน้ ทีต่ น นํา้
มี ค วามสํ า คั ญในการชะลอนํ้ า ไม ใ ห ไ หลอยา งรุน แรงและลดการชะล า ง
พังทลายของดินโดยมีพื้นที่ปาเปนสวนสําคัญในการดูดซับนํ้า ดังนั้นการใช
ประโยชนหญาแฝกในพืน้ ทีต่ น นํา้ การใชสายพันธุห ญาแฝกทีม่ คี วามเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่มีรมเงาใหหญาแฝกทําหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ และไดผล
จึ ง มี ค วามสํ า คั ญ และมี ค วามจํ า เป น อย า งมากในพื้ น ที่ ต  น นํ้ า ดั ง กล า ว
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สวนพืน้ ทีก่ ลางนํา้ จะชะลอนํา้ และเก็บนํา้ ไวตามแหลงนํา้ ธรรมชาติ และพืน้ ทีป่ ลายนํา้
จะเรงระบายนํา้ ลงตามคูคลอง แมนาํ้ และทะเล เพือ่ ปองกันพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจทีส่ าํ คัญ
ของประเทศ ดังนั้นจึงไดมีการศึกษาพัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองตามแนวทาง
พระราชดําริ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคัดเลือกสายพันธุหญาแฝกที่สามารถขึ้นได
ในสภาพรมเงาในพื้นที่ปาธรรมชาติและเพื่อใชประโยชนหญาแฝกในการอนุรักษ
ดินและนํ้า อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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ภาพกิจกรรมสงเสริมการเพาะขยายพันธุแ ละปลูกหญาแฝก

บานหนองแวงนอย หมทู ี่ 8 ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

แปลงขยายพันธุหญาแฝกของหมูบาน

การเตรียมกลาแฝกเปลือยรากเพื่อนําไปปลูก

ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สนับสนุนการปลูกหญาแฝกภายในหมูบาน
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การปลูกหญาแฝก บริเวณขอบสระนํ้าสาธารณะของหมูบาน
โดยชาวบานชวยกันปลูก แบบ 4 แถว หางกันแถวละ 1 เมตร

การปลูกหญาแฝกริมทางลําเลียง
ซึ่งมีความลาดชันเล็กนอย
จะปลูก 2 แถว
ปองกันการพังทลายของหนาดิน
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øĩĚġţþùŤĤĘİĜ
ĳēęĴĕĚţĒĚħāĩġĨĘĕĨĐďŧ

ġţþĘĩĎĬĻøĤþđĚĚĊĩďīøĩĚÿįĜġĩĚėİĘīĞĩĚīĐĤĐįĚĨøĠŧ

øĤþĴēĐþĩĐĴĜħęįĎďğĩġČĚŧ








ġĪĐĨøþĩĐûĊħøĚĚĘøĩĚĕīĳğĠĳĕĮĻĤĒĚħġĩĐþĩĐĵûĚþøĩĚĤĨĐĳĐĮĻĤþĘĩÿĩøĕĚħĚĩāċĪĚī
ġĪĐĨøþĩĐøĒĚ
ĤĩûĩĚġĪĐĨøþĩĐĵûĚþøĩĚĤĨĐĳĐĮĻĤþĘĩÿĩøĕĚħĚĩāċĪĚī
ĳĜùĎĬĻĂĤęĤĚįĊĤĘĚīĐĎĚŧčĐĐĤĚįĊĤĘĚīĐĎĚŧ
ĴùĞþđĩþęĬĻùĨĐĳùČđĩþĕĜĨċøĚįþĳĎĕĘĢĩĐûĚ
ĵĎĚğĨĕĎŧČţĤĵĎĚġĩĚ
&NBJMSEQCQM!HNBJMDPN

ĢĚĮĤ ġĪĐĨøþĩĐĞīÿĨęĴĜħĕĨĉĐĩøĩĚÿĨċøĩĚĎĬĻċīĐøĚĘĕĨĉĐĩĎĬĻċīĐ





čĐĐĕĢĜĵęďīĐĴùĞþĜĩċęĩĞĳùČÿČįÿĨøĚ
øĚįþĳĎĕĘĢĩĐûĚ
ĵĎĚğĨĕĎŧĵĎĚġĩĚ
&NBJMPSE@@MEE!IPUNBJMDPN

ûĊħēİŤÿĨċĎĪ
ĒĚħďĩĐĎĬĻĒĚĭøĠĩ
ċĚġįĳĘďČĨĐČīĳĞāøįĜ
ĎĬĻĒĚĭøĠĩ
ĐĩęċĐįāĩġīĐďĞĩĐĐĎŧ
ĐĩþġĩĞĤįğĐĬęŧďİĒĎĤþ
đĚĚĊĩďīøĩĚ
ĐĩþġįĕĚČĚĬĐĚīĐĎĚŧ
øĤþđĚĚĊĩďīøĩĚ
ċĚĊĚþûŧĵĀĘĳĀĜĩ
ĐĩęĒĚħĳċīĘāĨęĴġþûİţĞþĠŧ
ĐĩþøīČČīĘĩğīĞĤĩĎīČęŧøįĜ
ĐĩþġĩĞėĚėĨĎĚĐĕĘĩĜĨę
ĐĩęďĞĨāāĨęķĕĚđİĚĊŧ

ĐĩþġĩĞğĚĬĐīČęŧđįĄĎĤþ
ĐĩþġĩĞčøĜĞĚĚĊķøĚġĚøįĜ

ĐĩþġįĞĚĚĊĩĕĩğīĚī
ĐĩęġĘğĨøċīĿĳĕīĻĘĳøĠĚ

ĐĩþġĩĞğĬČŧøĚČĨĐøĪĴĢþ
ċĚĞĬĚħāĨęĊĐûĚ
ĐĩęġįĚĕĜġþĞĐĴøŤĞ
ĐĩþĕīĊĎīĕęŧďīČīĵĚÿĐħĞĨĉĐŧ
ĐĩþġĩĞøĘĜĩėĩĞĨĉĐĒĚħĕĨĉĐŧ
ĐĩþġĩĞēøĩĚĨČĐŧğīĚīĵėû

ċĚĕīĎęĩøĚĜīĻĘĎĤþ
ĚğĀĜĤþāĨęĴđđĒĚħĳġĚīć
ĐĩęĤĩĎīČęŧğįùĳøĠĘ
ĐĩþġĩĞĤīġĚīęĩĘĬġīþĢŧ
ĐĩęĐĕāĩČīġĩĚġįĞĚĚĊ

ĕīĘĕŧĎĬĻ
ĵĚþĕīĘĕŧĳĎĕĳĕĺĄĞĩĐīġęŧĵĎĚĵĎĚġĩĚ
ÿĪĐĞĐĕīĘĕŧ ĳĜţĘ*44/
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