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การขยายพนัธุ�หญ�าแฝก
 การขยายพันธุหญาแฝก เปนกิจกรรมหน่ึงของระบบปลูกหญาแฝก กลาวคือ หลังจาก
การรวบรวมพันธุและคัดเลือกพันธุ หรือการนําพันธุเขามาจากตางประเทศ จึงทําการขยายพันธุ
เพ่ือเพ่ิมปริมาณใหมากข้ึนตามความตองการ โดยการปลูกหญาแฝกใหมกีารแตกกอ เพิม่ปริมาณ
หนอหรือตนตอกอใหมากขึ้น และปลูกเปนจํานวนมากเต็มพื้นที่ (เรียกวา แปลงขยายพันธุ หรือ
แปลงแมพันธุแฝก) เทคนิคในการขยายพันธุและวิธีการตาง ๆ มีดังตอไปนี้

โดย คณะอนกุรรมการดานวชิาการและตดิตามประเมนิผลโครงการพฒันาและรณรงคการใชหญาแฝกอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ
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  การขยายพันธุ�โดยปลูกลงถุงพลาสติก 
  การปลูกลงถุงพลาสติกเปนวธิทีีป่ระณีต ดแูลรักษางาย 
แตตองมีอุปกรณ ในการใหนํ้าดูแลรักษาครบถวน สามารถ
นับจํานวนถุงและคํานวณจํานวนตนหรือหนอตามปริมาณ
ที่ตองการไดคอนขางแนนอน ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการ
พัฒนาตาง ๆ นําไปใช ในชวงระยะแรกของการดําเนินงาน 
เชน โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ทั้งนี้ 
เพื่อใหบริการหรือแจกจายใหหนวยงานตาง ๆ  นําไปขยาย
พันธุตอหรือใชประโยชนดานอื่น ๆ เปนการเตรียมพรอม 
และใหความสะดวกตอหนวยงาน หรือเกษตรกรผูสนใจ
ที่มาขอรับการสนับสนุน
  1. วสัดอุปุกรณที่ ใช ในการขยายพันธุ มดีงัตอ
ไปนี้ 
  ถุงพลาสติก ในการขยายพันธุถุงพลาสติกที่ ใช 
มี 2 ขนาด คือ ถุงใหญ และถุงเล็ก ถุงใหญ ทั่ว ๆ ไป 
จะใช ถุงพลาสติกสีดําชนิดพับขางขนาดต้ังแตกว าง 

10 เซนติเมตร ยาว 22.5 เซนติเมตรขึ้นไป เมื่อกรอกดิน
ผสมลงถุงแลวจะไดเสนผาศูนยกลางของถุงตั้งแต 15 ถึง 
20 เซนติเมตร ถุงเล็กจะมีขนาด กวาง 5 เซนติเมตร 
ยาว 15 เซนติเมตร ถึง กวาง 6 เซนติเมตร ยาว 20 
เซนติเมตร หรือเม่ือกรอกดินผสมลงถุงแลว จะไดเสนผา
ศูนยกลางของถุง 5 ถึง 10 เซนติเมตร การขยายพันธุ
ในถงุใหญกเ็พือ่ใหไดปรมิาณตนมาก และสามารถเกบ็ไวได
เปนเวลานาน เหมาะสําหรับนําไปขยายพันธุตออีกคร้ัง 
ซึ่งสวนใหญจะนําไปแยกกอเพื่อปลูกขยายพันธุลงดินเปน
แปลงใหญ สวนถุงเล็กเหมาะสําหรับนําไปปลูกลงดินหรือ
ในพื้นที่เปาหมายเพ่ือประโยชนทางดานอนุรักษดินและน้ํา 
เชน ปลูกเปนแถวเพ่ือเปนแนวร้ัวหญาแฝกหรือปลูกตาม
ขอบถนน ไหลทาง ขอบบอ คันนา เพ่ือยึดดินใหมีความ
แข็งแรงในสภาพพื้นที่แหงแลง ดินเลว ดินเค็ม การปลูก
หญาแฝกที่ ไดจากการขยายพันธุ  ในถุงเล็กจะชวยให
หญาแฝกรอดตายและต้ังตัวไดเร็ว
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 พันธุหญาแฝก ใชพันธุที่ ไดศึกษาและคัดพันธุแลว 
หรือพันธุแนะนํา อายุตั้งแต 4 เดือนข้ึนไป เปนหนอที่
สมบูรณเริ่มยางปลองยงัไมตัง้ทอง แยกเปนหนอเดีย่ว ๆ 
หากเปนหนอที่ยางปลองเริ่มตั้งทองหรือแทงชอดอกแลว 
ควรแยกใหมีหนอออนติดมาดวยหนึ่งถึงสองหนอ ตัดยอด
ใหสั้นเหลือความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ตัดรากให
สั้นที่สุด ลอกกาบใบที่แกออกใหหมดลางนํ้าใหสะอาด มัด
รวมกันเปนมัดเล็ก ๆ นําไปแชนํ้าหรือนํ้าผสมฮอร โมนเรง
ราก ใหระดบันํา้สงูทวมโคนตนประมาณ 5 เซนตเิมตร เปน
เวลา 3 ถงึ 5 วัน สําหรับการแชในนํ้าซึ่งมีฮอร โมนเรงราก 
ตามที่มีจําหนายในทองตลาดแชเพียง 1 วัน แลวเอาข้ึนมา

หุมหรอืวางสมุกนัเปนกองใช ใบหญาแฝกคลมุหรอืกระดาษ
หนังสือพิมพหุ มโคนเปนมัด ๆ รดนํ้าใหชุ มแลวคลุม
ดวยพลาสตกิใสภายใตรมเงา หรือแสงราํไรเปนเวลา 3 ถงึ 
5 วัน หญาแฝกจะแตกหนอและรากออกมาจึงคัดเลือกเอา
ไปปลูกหรือปกชําลงถุงตอไป
 ดนิปลกูหรอืวสัดเุพาะชาํ ดนิปลกูควรมกีารระบาย
นํ้าดี ซึ่งอาจใชสวนผสมระหวางดินรวน ทราย และขี้เถา
แกลบเปนสัดสวน 1 : 2 : 1 หรือทรายและข้ีเถาแกลบเปน
สัดสวน 2 : 1 ก็ได ถุงพลาสติกสีดําชนิดพับขางขนาดใหญ
กวาง 12.5 เซนติเมตร ยาว 27.5 เซนติเมตร เมื่อกรอก
สวนผสมของดินดังกลาว จะหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม 
สวนถุงเล็กขนาดกวาง 6 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร 
เมื่อกรอกดินผสมแลวจะหนักประมาณ 600 กรัม แรงงาน
การกรอกดนิและวางถุงนัน้สาํหรบัแรงงานท่ีมคีวามชาํนาญ
หนึ่งคน จะกรอกดินและวางถุงขนาดเล็ก (6 x 10 
เซนติเมตร) ไดประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ถุงตอวัน
 2.  วิธีการปฏิบัติ 
 การวางถุง ถุงขนาดใหญ (12.5 x 27.5 เซนติเมตร) 
จะวางเปนแถวคูตดิกันระยะหาง ระหวางแถวคูประมาณ 1 
เมตร เนื้อที่ 1 ไร จะวางถุงไดประมาณ 30,000 ถุง สวน
ถุงขนาดเล็ก (6 x 10 เซนติเมตร) วางถุงเรียงกันกวาง 1 
เมตร ยาวตามพ้ืนที่ เวนทางเดิน 1 เมตร เนื้อที่ 1 ไร จะ
วางถุงได ประมาณ 125,000 ถงุ ถงุเพาะชําท้ังหมดจะวาง
อยูในที่รมเงาที่มตีาขายพรางแสงขนาดความเขมแสง 70 
เปอรเซ็นต เวนแตบางพ้ืนที่ซึ่งมีความชุมชื้นสูง เชน เพาะ
ชําในฤดูฝน หรือมีเคร่ืองพนนํ้าฝอย ก็สามารถวางกลาง
แจงได 
 การปลูกและดูแลรักษา ควรปลูกหรือปกชําแฝก
ลงถงุขณะทีด่นิหรอืสวนผสมของดนิเพาะชาํมคีวามชุมชืน้ดี 
และใหนํา้มคีวามชุมชืน้สมํา่เสมอและอยางตอเนือ่ง ไมควร
ปลอยใหดินผสมในถุงแหงกอนปกชํา ดังนั้นการกรอกสวน
ผสมของดินลงถุง และการปกชําหญาแฝกควรมีความ
สมัพนัธกนัใหเสรจ็เปนชดุ ๆ  หลังจากปกชําควรใหนํา้อยาง
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สมํ่าเสมอดวยระบบพนนํ้าฝอยหรือสายยางตอจากกอก
รับแสงแดดเต็มที่ หรือขนถุงเพาะชําหญาแฝกออกไป
ตั้งเรียงแถวใหมกลางแจงก็ ได ถาหากมีการปลูกหรือ
เพาะชําไมมากนักในลักษณะคอยเปนคอยไป และเร่ิมใหปุย 
เชน ใชปุยสูตร 25-5-5 อัตราชอนแกง ตอนํ้า 20 ลิตร 
หรอื 1 ปบ สปัดาหตอไปใหปุย 15-15-15 อตัราคร่ึงชอนชา
ตอถุงขนาดใหญ และอัตรา 100 กรัมตอ 10 ตารางเมตร 
สําหรับถุงขนาดเล็กโดยการหวานและรดนํ้าใหชุมอยูเสมอ 
สาํหรบัแฝกในถงุขนาดใหญหลงัจากอาย ุ2 เดอืนเปนตนไป 
เริ่มแตกกออยางรวดเร็ว ควรมีการใหนํ้าใหปุยอยางเต็มที่ 
อายุ 4 เดือนขึ้นไป ควรตัดใบใหเหลือความยาวประมาณ 
40 เซนติเมตร เพ่ือปองกันหญาแฝกไม ใหแกเกินไป 
(กรณพีนัธุทีอ่อกดอกเร็ว) สาํหรบัหญาแฝกทีเ่พาะชาํลงในถงุ
ขนาดเล็ก (6 x 10 เซนติเมตร) เมื่อกลาอายุ 45 วันขึ้นไป 
ก็พรอมท่ีจะนําไปปลูกได ซึ่งจะแตกหนอ 3 ถึง 5 หนอ 
รากกระจายทั่วไปในถุง และสวนหนึ่งจะลงดินกอนนําไป
ปลกูควรลดการใหนํา้ลงเพือ่ใหกลาแฝกแขง็แรง หากปลอย
ใหมีอายุมากกวา 2 เดือนขึ้นไป ควรมีการตัดใบเปนครั้ง
คราวเพ่ือปองกันเพล้ียแปงและหนอนกอทําลาย โดยท่ัวไป
การขยายพนัธุ ในถงุพลาสตกิขนาดใหญ 25 x 50 เซนตเิมตร 
เวลา 4 เดือน ไดหนอหญาแฝก 25 หนอตอถุง
  การขยายพันธุ�ปลูกลงดิน 
  นอกจากจะปลูกขยายพันธุ ในถงุพลาสติกขนาดใหญ
แลว ยังนํามาขยายพันธุ ใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยการ
ปลูกลงดินโดยตรงตามศูนยขยายพันธุหญาแฝก สถานี

พฒันาท่ีดนิหรอืแปลงขยายพนัธุ ซึง่อยูใกลพืน้ทีท่ีจ่ะนาํกลา
หญาแฝกไปเพาะชําและใชปลูกเปนแนวร้ัวหญาแฝกเพ่ือ
การอนุรักษดินและนํ้าตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
  1. การปลูกลงดินในแปลงยกร�อง การขยายพันธุ
ดวยวธิกีารนีจ้ะทาํในทีท่ีม่กีารชลประทานหรอืพืน้ทีท่ีม่กีาร
จดัระบบการใหนํา้หญาแฝกไดเปนอยางด ีซึง่พืน้ทีด่งักลาว
เหมาะสมท่ีจะใช ทําการผลิตกลาหญาแฝกคราวละ
จํานวนมาก ๆ และสามารถขยายพันธุหญาแฝกไดตลอดป 
โดยเร่ิมจากการขดุกอหญาแฝกที่ ไดคดัเลอืกพนัธุเอาไวแลว 
หรือหญาแฝกจากถุงพลาสติกขนาดใหญ นํามาตัดใบให
เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากใหเหลือยาว 
5 เซนติเมตร
 จากน้ันจึงแยกหนอและมัดรวม นําไปแช ในน้ําไว 
4 วัน จะเกิดรากแตกออกมาใหม (จากการทดสอบพบวา 
เมื่อแชรากไว 4 วัน แลวนําไปปลูกจะมีอัตราการรอดเกิน
กวา 90 เปอรเซ็นต) จึงนําไปปลูกในแปลงที่เตรยีมดินและ
ยกรองไวแลว โดยปลูกในขณะท่ีดินยังมีความชุมชื้นอยู 
ขนาดแปลงกวาง 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลง 
1 เมตร ปลูกแถวคูโดย ใชระยะหางระหวางตน 50 เซนติเมตร 
และระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร 
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 การปลูกโดยวิธีนี้ ในพ้ืนท่ี 1 ไร หรือพ้ืนท่ีขนาด 
40 x 40 เมตร จะยกรองได 20 แปลงใชหนอพันธุ 
160 หนอตอแปลง หรือในพ้ืนที่ 1 ไร จะใชหนอพันธุทั้งสิ้น 
3,200 หนอ หลังปลกูตองรดนํา้ใหดนิมคีวามชุมชืน้อยูเสมอ 
เมือ่หญาอาย ุ1 เดอืน ใสปุยสตูร 15-15-15 ตนละ 1 ชอนชา 
เมื่ออายุ 4 - 5 เดือน จะไดผลผลิตหนอหญาแฝก
กอละ 40 - 50 หนอ หรือจะไดผลผลิตทั้งสิ้นประมาณ 
120,000 - 150,000 หนอตอไร
  2. การปลูกลงดินในแปลงขนาดใหญ� วิธีการน้ี
เปนการขยายพันธุแปลงใหญ เหมาะสําหรับหนวยงาน
หรือเกษตรกรรายใหญ หรือบริษัทที่ตองการใชพันธุ 
หญาแฝกจํานวนมาก วธิกีารน้ีเหมาะสําหรับการขยายพันธุ
ในพ้ืนที่ที่ ไม มีการชลประทาน ขั้นตอนในการดําเนิน
การคลายคลงึกบัวธิกีารที ่2 กลาวคอื หลังจากการไถพรวน
พื้นที่เปนอยางดีแลว จะนําหนอพันธุหญาแฝกซึ่งตัดใบ
เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และรากยาว 5 เซนติเมตร 

ปลูกลงแปลงในขณะที่ดินมีความชุมชื้น ควรใชหนอพันธุ
หลุมละ 2 - 3 หนอ โดยใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร 
และเพ่ือความสะดวกในการดูแลรักษาควรปลูกเปนแถว
ตามระยะปลูกดังกลาว จํานวน 6 แถว และเวนสําหรับ
เปนทางเดิน 1.00 - 1.50 เมตร สลับกันไป 
 การดูแลรักษาและการใสปุยเชนเดียวกับวิธีการที่ 2 
สวนฤดกูาลทีเ่หมาะสมในการขยายพนัธุแบบนี ้ควรดาํเนนิการ
ในชวงกลางฤดูฝน หรือระหวางกลางเดือนมิถุนายนถึง
กลางเดือนสิงหาคม การขยายพันธุ โดยวิธีนี้ เมื่อหญาแฝก
อายุ 4 - 5 เดือน จะไดผลผลิตหนอหญาแฝกเฉลี่ยกอละ 
50 ตน 
  3. การปลูกลงดินในท่ีนา กลาหญาแฝกที่มีคุณภาพ
จะไดจากแปลงขยายพนัธุทีม่กีารปลกูดแูลรกัษาเปนอยางดี 
และมีอายุพอเหมาะ เชน ตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป และไมควร
เกิน 1 ป ดังนั้น การขยายพันธุหญาแฝกเพื่อเพิ่มปริมาณ
หนอหรือจํานวนตนตอกอใหมากขึ้น และทันตอความ
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ตองการในการผลิตหรือปกชํากลาหญาแฝกจึงนับเปนขั้น
ตอนที่สําคัญ การขยายพันธุดวยวิธีการปลูกลงดินในพื้นที่
นาจะทาํในพืน้ท่ีทีม่กีารชลประทานมกีารจดัระบบการใหนํา้
และระบายนํ้าไดเปนอยางดี สามารถขยายพันธุหญาแฝก
ไดตลอดป หรอืเปนพ้ืนทีน่าดอนอาศยันํา้ฝนสามารถระบาย
นํ้าไดงาย
  4. วิธีการปฏิบัติ 
  การเตรียมดิน ไถพรวนเตรียมดินเหมือนปลูกพืช
หลังนาทั่ว ๆ ไป แบงแปลงใหมีขนาดพอเหมาะกับความ
ตองการที่จะปลูกหญาแฝก ทําการเตรียมหลุมโดยใชจอบ
ตีหลุม ระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหวาง
หลมุ 50 เซนตเิมตร ตวัอยางเชน เนือ้ทีค่รึง่งานกวาง 10 เมตร 
ยาว 20 เมตร (200 ตารางเมตร) จะได 20 แถว 
แถวละ 40 หลุม รวมเปน 800 หลุม การปลูกถี่ก็เพื่อลด
ปญหาการกําจัดวัชพืชใหนอยลง 
  การเตรียมหน�อพันธุ�กล�าหญ�าแฝก โดยท่ัว ๆ ไป
จะไดรับกลาหญาแฝกชําถุงพลาสติกขนาดเล็กจากศูนย
ผลิตกลาหญาแฝก หรือสถานีพัฒนาที่ดิน กรณีไมมีกลา
หญาแฝกชําถุงพลาสติกก็สามารถปลูกจากหนอพันธุ ได 
โดยขดุกอหญาแฝกนาํมาตดัใบใหเหลือความยาวประมาณ 
1 คืบ หรือ 20 เซนติเมตร ตัดรากใหสั้นแยกออกเปนหนอ
หรือตน ตั้งแต 1 ถึง 3 หนอ (โดยทั่ว ๆ ไป จะมีหนอออน
ตดิมาดวย) ลอกกาบแหงและใบแกออก ลางนํา้และมดัรวม
กนัเปนมดั ๆ พกัไวประมาณ 3 - 4 วนั โดยตัง้มดัหญาแฝก
ในรมเงาหรือกลางแจง แตใช ใบแฝกคลุมรดน้ําใหชืน้ทกุวัน
หรือแชโคนมัดหญาแฝกในนํ้าซึ่งมีระดับนํ้าประมาณ 2 ขอ
มอื เพ่ือเปนการกระตุนใหหนอหญาแฝกพรอมทีจ่ะออกราก
และเจริญเติบโตเมื่อปลูกลงดิน (หญาแฝกบางพันธุและ
บางฤดูกาล อาจจําเปนตองใชสารฮอร โมนพืชกระตุนราก)
  การปลูกและดูแลรักษา หลังจากเตรียมดินและ
หนอพันธุหญาแฝกเปนอยางดีแลวจึงนํามาปลูกลงในหลุม 
ซึ่งควรรองกนหลุมดวยปุ ยคอกหรือปุ ยหมักหลุมละ 
1 กํามือ (200 กิโลกรัมตอคร่ึงงาน) กลบดินพอประมาณ

ไมควรปลูกลึกและดินตองมีความชุมชื้นดี หลังจากปลูก 
1 - 2 เดือน ควรทําการกําจัดวัชพืชพรวนดินใสปุ ย
สูตร 15-15-15 ตนละ 1 ชอนชา หรือหวาน (5 กิโลกรัม
ตอครึง่งาน) ดแูลใหนํา้ใหมคีวามชุมช้ืนอยูเสมอแตไมถงึกับ
มนีํ้าทวมขัง หญาแฝกจะเริ่มแตกกอในอัตราสูงตั้งแตอายุ 
2 เดือนข้ึนไป และใชเวลาเจริญเติบโตอีกอยางนอย
ประมาณ 2 เดือนรวมเปน 4 เดือน ในชวงนี้หญาแฝก
บางพันธุ จะออกดอก ควรปลอยใหออกดอกตามปกติ
จนกวาจะออกดอกเกิน 50 เปอรเซน็ต ของกอโดยประมาณ 
จึงจะตัดใบและชอดอกใหเหลือความสูงประมาณ 40 
เซนติเมตร เพื่อปองกันไม ใหกอหญาแฝกแกเกินไปและ
 เรงหนอใหมใหมกีารเจริญเตบิโตทันกบัหนอทีเ่คยออกดอก
ไปแลว 
  การแตกกอและผลผลิต หญาแฝกท่ีปลูกและดูแล
รกัษาเปนอยางดจีะเจรญิเตบิโตแตกกอใหผลผลติหนอหญา
แฝกกอละประมาณ 40 - 50 หนอ เมื่ออายุ 4 - 5 เดือน 
และเมื่อขุดนํามาแยกเปนหนอที่สมบูรณจะไดอยางนอย 
10 - 20 หนอ ดงันัน้ เนือ้ทีค่รึง่งานควรจะไดหนอหญาแฝก
ทีส่มบรูณประมาณ 8,000 - 16,000 หนอ หรอืเฉลีย่ไมตํา่
กวา 10,000 หนอ หรอื 1 ไร ควรจะไดหนอหญาแฝกไมตํ่า
กวา 80,000 หนอ
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  การขยายพันธุ�หญ�าแฝกด�วยวิธีอื่น ๆ 
  ในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาเทคนิคใหม ๆ ในการขยาย
พันธุหญาแฝก เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน ใชเวลา
นอยลง สะดวก หรอืเสยีคาใชจายนอยลง วธิีใหม ๆ  เหลานี ้ไดแก 
  1. การเพาะเลีย้งเนือ้เยือ่ เปนการนาํเนือ้เยือ่จากตวัอยาง
ที่ตองการไปเล้ียงดวยเทคนิคของการเล้ียงเนื้อเย่ือ จนไดตน
ออน (plantlets) ของหญาแฝกเปนจํานวนมากในภาชนะแกว
ที่ปลอดเช้ือแลวจึงนําตนออนออกมาจากขวดแกว ไปอนุบาล
จนเปนตนโตพอที่จะยายปลูกลงถุงพลาสติก หรือในแปลง
ขยายพันธุ 
 ในปจจุบัน มีหลายหนวยงานท่ีมีหองปฏิบัติการท่ี
สามารถขยายพันธุ หญาแฝกโดยการเลี้ยงเนื้อเยื่อ เชน 
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ภาควิชาพฤกษศาสตรมหาวิทยาลยั
เกษตรศาสตร และกรมวิทยาศาสตรทหารบก
 การขยายพันธุ โดยการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ทําไดโดยใช
สวนของพชื (explant) ทีย่งัมเียือ่เจรญิ (meristematic tissue) 
เชน ยอดออน และชอดอกออน นํามาลางทําความสะอาดฆา
เชื้อดวยสารเคมีแลวหั่นใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปวางลงบน
วุนอาหารในขวดท่ีเตรียมไว ในสภาพปลอดเช้ือ เกบ็รกัษาไว ใน
หองที่ปรับอุณหภูมิ และใหแสงสวาง จนเกิดเปนกลุมกอนของ
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เซล (callus) จากนั้นจึงยายไปเพาะเล้ียงในวุนอาหารที่มี
สารกระตุนใหพัฒนาเปนตน (มีรากและยอด) จนในที่สุดก็
เกิดเปนตนขนาดจ๋ิวจํานวนมาก จึงแบงถายลงขวดวุน
อาหาร เพือ่ใหเจริญเติบโตตอไปสักระยะหน่ึงจากน้ันจงึนาํ
ออกจากขวดไปอนุบาลในแปลงเพาะชําท่ีมีแสงรําไร จนได
ขนาดสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งเติบโตพอท่ีจะยายลง
ปลูกในถุงพลาสติก หรือในแปลงขยายพันธุ
  2. การปลูกหน�อหญ�าแฝก (bare root) โดยตรงลง
ในแปลง ทําไดโดยการขุดหนอหญาแฝกจากในแปลง ตัด
สวนยอดออกใหเหลือ 20 เซนติเมตร สวนรากใหเหลือ 5 
เซนติเมตรแลวแยกหนอออกเปนหนอเดีย่ว ๆ  โดยยังมหีนอ
เล็ก ๆ ติดอยู 1 - 3 หนอ มัดเปนฟอนนําไปแชนํ้าตามที่
เติมสารเรงการเจริญเติบโต หรือ humic acid นาน 3 - 4 
วัน เพ่ือกระตุนใหเกิดรากกอนนําไปปลูกลงแปลง วิธีนี้จะ
ไดผลดีมากหากปลูกในฤดูฝนที่ดินมี ความชื้นสูง หากปลูก
ในฤดแูลงตองรดนํา้ทกุวนัจัดเปนวธิทีีส่ะดวก ไมตองการถงุ
พลาสติก ดินปลูก และการดูแลรักษา อีกทั้งยังประหยัด
และรวดเร็วโดยไมตองขนสงถุงเพาะชําจํานวนมากไปยัง
สถานที่ปลูกและเก็บถุงที่ ใชแลวไปทําลาย 
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  3. การปลูกเป�นแผง (strip planting) ทํากรอบเพาะชํา โดยการ
วางซีเมนตบล็อก (ขนาดยาว 40 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร กวาง 
10 เซนติเมตร) ใหกวาง 1 เมตร (ใช 3 กอน) ยาวตามตองการ หรือ
สะดวก โดยวางซีเมนตบล็อกใหอยูภายในของดานกวาง (เพื่อใหความ
กวางของสวนในเทากับ 1 เมตร) วางทอนไมรวกขนาด 1.2 เมตร ตาม
แนวขวางของกรอบ หางกัน 5 เซนติเมตร แลวนําแผนพลาสติกที่เจาะรู
ใหนํ้าไหลออกได ขนาดกวาง 1 เมตร มาวางพาดบนทอนไมรวก แลวใช
ทอนไมรวกยาวประมาณ 90 เซนติเมตร กดแผนพลาสติกใหหยอนลงจน
สุดความลึกของกรอบ (ประมาณ 20 เซนติเมตร) จากน้ัน นําวัสดุปลูก 
เชน แกลบดําผสมทราย หรือขุยมะพราว ใสลงในซองพลาสติกที่กดลง
จนเตม็ แลวนาํหนอหญาแฝกทีเ่ตรยีมไว โดยใหมรีะยะปลกู 5 เซนตเิมตร 
แลวรดนํ้าตามปกติ รากหญาแฝกจะเจริญเติบโตและสานกันแนนภายใน
เวลา 2 เดือน จนสามารถยกออกเปนแผงยาว 1 เมตร มีตนหญาแฝก 
20 ตนตอแผง สามารถยกไปปลูกในแปลงได กอนยกออก ไมตองใหนํ้า
ประมาณ 7 วัน เพ่ือลดน้ําหนักของแผงในการขนสง สําหรับการปลูก 
กเ็พยีงแตเจาะแนวในดินตามแนวระดับ แลววางแผงหญาแฝกท่ีเตรียมไว
ลงไป แลวกลบดิน เนื่องจากมีรากที่สานติดกันแนน จึงไมไดรับอันตราย
จากการปลูกและสามารถเจริญเติบโตตอไปทันทีที่ยายปลูก

12
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 การขยายพันธุ�แฝกทนร�มด�วยเมล็ด
 จากการเผยแพรขอมลูทางวชิาการ พบวาหญาแฝก
พันธุหวยขาแขง เปนแฝกท่ีมีความสามารถในการทนรม
ไดคอนขางสูง โดยสังเกตไดจากการท่ี ในธรรมชาติที่มี
เรือนยอดของตนไม ใหญปกคลุมมากถึง 75 เปอรเซ็นต 
หญาแฝกพันธุนีก้ย็งัสามารถเจริญเติบโตได และเม่ือขอมลู
ทางวิชาการน้ี ไดมีการเผยแพรออกไปจึงสงผลทําใหมี
ผูสนใจท่ีจะขอสนับสนุนนํากลาพันธุหญาแฝกชนิดนี้ ไปใช
ประโยชน ในจํานวนท่ีมากย่ิงขึน้ จนสงผลทําใหหนวยงานท่ี
มีหนาที่รับผิดชอบผลิตกลาเพื่อรองรับกับความตองการ
ของประชาชนผลิตกลาไมทนั ทัง้น้ีเพราะอัตราการรอดตาย
ของหญาแฝกที่เกิดจากการแยกหนอมาเพาะชํามีคอนขาง
ตํ่าประมาณไมเกิน 50 เปอรเซ็นตหรืออาจต่ํากวานั้น

 เพ่ือใหการผลิตกลาหญาแฝกพันธุ ห วยขาแขง
มีปริมาณที่เพียงพอตอความตองการของผู มาขอรับ 
กรมอทุยานแหงชาติ สตัวปา และพันธุพชื จงึไดมอบหมาย
ใหหนวยจัดการตนนํ้าขุนนํ้าเย็น อําเภอแมวงก จังหวัด
กาํแพงเพชร ซึง่เปนหนวยงานในพ้ืนทีท่ีเ่คยไดทาํการศึกษา
วิจัยเรื่องแฝกทนรมพันธุ ห วยขาแขงรับไปพิจารณา
ดาํเนินการขยายพันธุดวยวิธกีารเพาะเมล็ด ทัง้นี ้เนือ่งจาก
มขีอมูลทางวชิาการท่ีดาํเนินการโดยกรมพัฒนาท่ีดนิระบุวา
แฝกพนัธุหวยขาแขงสามารถขยายพนัธุดวยเมลด็คอนขางดี 
ดังนั้น จึงไดมอบหมายใหหนวยไปพิจารณาดําเนินการ
เพื่อให ไดขอมูลทางวิชาการท่ีถูกตองและพรอมท่ีจะนําไป
ขยายผลใหกับผูที่สนใจในการขยายพันธุหญาแฝกพันธุ
ทนรมนี้ ไดตามความประสงคตอไป
 1. ข้ันตอนและวิธีการที่ใช�ในการขยายพันธุ�
 การขยายพนัธุหญาแฝกพันธุหวยขาแขงดวยเมลด็นัน้ 
จะใชรูปแบบและวิธีการท่ีเรียบงาย ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถนําไปใช ได ในพื้นท่ีของตนเองไดเชนเดียวกับการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานน่ันเองและมีตนทุนคาใช
จายในการดําเนินงานไมมาก เกษตรกรสามารถทําไดเอง 
โดยมีขั้นตอนงาย ๆ ดังนี้
 1. เตรียมเมล็ดพันธุ โดยการเก็บเมล็ดจากชอดอกที่
สมบรูณ โดยการหอหุมดวยผาขาวบางหรือตาขายพลาสติก
รอจนเมล็ดเร่ิมแกเต็มท่ีซึ่งหญาแฝกพันธุหวยขาแขงเมล็ด
จะแกในราวเดือนสิงหาคม
 2. นําชอดอกที่แกเต็มที่มาผ่ึงแดดประมาณ 2-3 วัน
แลวทําการแยกเมล็ดออกจากชอดอก เก็บใสภาชนะไวรอ
เพาะชําในแปลงเพาะตอไป (จากการนับเมล็ดพนัธุพบวาใน 
1 กรัมจะมีเมล็ดเฉลี่ย 1,700 เมล็ด คิดเปนกิโลกรัมจะพบ
วามีเมล็ดถึง 1.7 ลานเมล็ด ซึ่งใกลเคียงกับ ขอมูลของ
ประเทศจีน ที่พบวาหญาแฝก หนึ่งกิโลกรัมจะมีเมล็ด
ประมาณ 1.6 ลานเมล็ด)
 3. เตรียมแปลงเพาะเมล็ดโดยยกรองดิน ทําเปน
แปลงขนาด 1×2 เมตร หรือถาตองการใหมปีริมาณกลามากๆ 
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อาจทําเปนแปลงท่ีมขีนาดใหญกวานี้ได เชน 1×3 หรอื 1×5 เมตร 
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการผลิตกลาเปนสําคัญ
 4. หวานเมล็ดหญาแฝกกระจายใหทัว่แปลงแลวกลบ
ดวยขี้เถาแกลบทับบางๆ จากนั้นคลุมดวยใบหญาแฝกแหง 
รดนํา้เชาเยน็เปนเวลาเจ็ดวนั เมลด็กจ็ะเร่ิมงอกเปนกลาเลก็ ๆ 
ใหเห็น 
 หมายเหตุ : กอนหวานเมล็ดจะตองคลุกเคลาดวย
ยากนัมดและแมลง เพือ่ปองกนัมิใหมดและแมลงมาคาบเอา
เมล็ดไปกนิ ซึง่จะชวยใหไดผลผลิตของจํานวนกลาทีด่ยีิง่ขึน้
 5. หลังจากเมล็ดเริ่มงอกแลวใหนําใบหญาแฝกแหง
ที่คลุมไว ในตอนแรกออก และคอยหมั่นติดตามการเจริญ
เติบโตจนกลาสูงประมาณ 5 ซม. ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวจะใช
เวลาประมาณ 45 วัน จึงทําการยายกลาไปปลูกในถุงดํา 
ตอไป

 6. การเตรยีมถงุเพาะชํา จะใชถงุดาํขนาด 4×6 ซม. ใสดนิ
ทีม่สีวนผสมของหนาดนิ, ทราย และขีเ้ถาแกลบในอัตราสวน 
1:2:1 เชนเดียวกับการเตรียมดินเพาะชํากลาไมทั่ว ๆ ไป
 7. เมื่อยายชําแลวใหหมั่นดูแลใหนํ้าตามปกติวันละ
ครั้ง รอจนกลามีความโตดานความสูงประมาณ 30 ซม. 
ซึง่ใชเวลาประมาณ 90 วนัโดยรวม นบัต้ังแตเริม่เพาะเมลด็
เปนตนมา กลาในถุงเพาะชําจะมีจํานวนหนอเฉลี่ยอยูที่ 5 
หนอโดยประมาณ ซึ่งพรอมที่จะนําไปปลูกในพื้นที่ ไดตอไป
 8. การยายกลาถุงไปปลูกในพ้ืนที่จะใชหลักในการ
ปลูกเชนเดียวกับการปลูกแฝกทั่วๆ ไปคือใชระยะปลูกที่ 10 
ซม. ซึง่จะชวยใหเกดิแนวกําแพงท่ีมชีวีติไดทนัในหน่ึงฤดูกาล 
เปนผลดีตอการปองกันการชะลางพังทลายหนาดินไดเปน
อยางดีโดยเฉพาะอยางยิง่การปลกูในพืน้ท่ีทีม่คีวามลาดชนั
คอนขางสูง
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 9. การดูแลบาํรงุรกัษาหลงัการปลูกใหทาํเชนเดยีวกบัการปลูก
หญาแฝกท่ัวไป ทัง้นี้ ในชวงแรกของการปลูกลงดนิ ซึง่จะตองมคีวามชืน้
อยางตอเนือ่งไมนอยกวา 15 วนั เพ่ือใหรากหญาแฝกสามารถเจริญ
ลงดนิใหมได ซึง่โดยหลกัแลวจะปลกูกนัในชวงตนฤดฝูนประมาณเดอืน
พฤษภาคม – มิถุนายน จากน้ันใหหม่ันตัดใบใหเหลือความยาว
ประมาณ 30 ซม. ทุก ๆ 2 - 3 เดือนเพื่อชวยเรงใหมีการแตกหนอ
ขยายเปนกอไดเร็วยิ่งขึ้น
 ซึ่งในปจจุบัน ไดมีการติดตามการเจริญเติบโตของกลาหญา
แฝกที่นําปลูกในพื้นท่ีจริง เปรียบเทียบกันระหวางกลาหญาแฝกที่
ไดจากการแยกหนอ และกลาที่ ไดจากการเพาะเมลด็วา มอีตัราการ
เจริญเติบโตทั้งดานความสูงจํานวนหนอในแตละกอแตกตางกัน
อยางไร เพือ่ใชเปนขอมลูในการนาํไปขยายผลในโอกาสตอๆ ไป และ
เพื่อใหไดขอมูลที่เชื่อถือได จึงไดจัดทําแปลงปลูกเปน 3 ซํ้า เพื่อหา
คาเฉล่ียท่ีสามารถเปนตัวแทนท่ีนาเช่ือถือได โดยจะทําการบันทึก
ขอมลูตอเนือ่งไปเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ปซึง่โดยปกติแลวหญา
แฝกจะเจรญิเตบิโตเปนกอทีส่มบรูณเตม็ที่ ในชวงระยะเวลาดังกลาว 
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 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงสภาพปญหา
ที่ดินเสื่อมโทรม โดยทรงศึกษาถึงศักยภาพ “หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชท่ีมีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพัง
ทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว วิธีการปลูกใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการได
เองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธีอื่น ๆ จึงไดพระราชดําริ ใหดําเนินการ
ศึกษาทดลองเก่ียวกับหญาแฝกเพื่อใชประโยชน ในการอนุรักษดินและนํ้าในรูปแบบตาง ๆ ขึ้น

พันธุ�หญ�าแฝกที่เหมาะสมสําหรับในการอนุรักษ�ดินและน้ํา
ในพ้ืนท่ีดินทรายท่ีมีสภาพเป�นกรดจัด

โดย วิโรจน  ปนพรม
ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
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 พื้นที่ขอบพรุที่มีสภาพเปนสันทรายเกือบเกาหมื่นไร
ในอําเภอบาเจาะ อําเภอเมือง และอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เปนพืน้ทีท่ีม่นีํา้ทวมถึงในชวงฤดูฝน เกษตรกรนํา
มาใชประโยชนทางการเกษตรโดยการขุดยกรองเพื่อปลูก
พชืผักพชืไร แตเนือ่งจากเนือ้ดนิเปนดนิทรายจนถงึดนิทราย
ปนดินรวน มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง 
ระบายน้ําไดเร็ว มีความความชื้นตํ่า โดยภาพรวมแลวเปน
ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ไมเหมาะสําหรับการปลูกพืช 
เมือ่ใชประโยชนไปนาน ๆ  จะเกดิปญหาของรองพังทลาย
ไดงาย เกิดการชะลางหนาดิน ทําใหรองทรุด สูญเสียอิน
ทรยีวตัถุและธาตุอาหารในดิน สงผลใหดนิบริเวณดังกลาว
มีความอุดมสมบูรณตํ่า อีกทั้งดินขาดความช้ืนในหนาแลง 
 ศนูยศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ ไดเลง็เห็นถึงความ
สาํคญัของหญาแฝกในการปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน รวมถึงชวยกักเก็บความช้ืนในดิน หญาแฝกยังชวยเพิ่ม
ความอดุมสมบรูณของดนิซึง่สงผลตอการเจรญิเตบิโตของ
พืชที่ปลูก จึงไดทําการศึกษาทดลองวิธีการจัดการดินที่
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เหมาะสมและการเจริญเติบโตของหญาแฝกพันธุตาง ๆ 
ทีป่ลูกในพ้ืนท่ีดนิทรายท่ีมสีภาพเปนกรดจัด สาํหรับใชเปน
แนวทางในการอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่ดินทรายขอบพรุ
ที่มีสภาพเปนกรดจัด โดยทําการคัดเลือกพันธุหญาแฝก
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ไดศึกษาพันธุ หญาแฝก
ที่เหมาะสม 4 พันธุ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดมีการศึกษาแลว
พบวาเปนพันธุที่เจริญเติบโตไดดีในดินทรายจัด ไดศึกษา
พันธุหญาแฝกลุม 2 พันธุ คือ พันธุสงขลา3 และพันธุ
กําแพงเพชร2 และศึกษาพันธุหญาแฝกดอน 2 พันธุ คือ 
พันธุนครสวรรค และพันธุรอยเอ็ด โดยในข้ันตอนการ
เตรียมแปลงน้ัน ในพ้ืนที่ดินทรายจัดที่มีสภาพเปนกรดจัด 
จําเปนตองปรับสภาพดินโดยใชปูนขาวหวานบนรองตาม
คาความตองการปูนของดิน หรือประมาณ 450 กิโลกรัม
ตอไร ปลอยทิ้งไว 2 สัปดาห กอนทําการปลูกหญาแฝก 
ซึ่งในชวงการเจริญเติบโต 4 เดือนแรก หญาแฝกพันธุ
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รอยเอ็ด พันธุกําแพงเพชร2 และพันธุสงขลา3 สามารถ
เจริญเติบโตไดดี ไม แตกตางกัน สวนหญาแฝกพันธุ 
นครสวรรคเจริญเติบโตนอยที่สุด หลังจากการตัดใบหญา
แฝกเหนือผิวดินที่ระดับ 20 เซนติเมตร (ในชวงออกดอก) 
หญาแฝกมีการแตกกอเพ่ิมขึน้ โดยในชวงระยะเวลา 1 ปแรก 

หญาแฝกพันธุกําแพงเพชร 2 สามารถ
เจริญเติบโตไดดีที่สุดใหมวลชีวภาพ
ใบหญาแฝกเหนือผิวดินที่ระดับ 20 
เซนติเมตร เฉลี่ยถึง 679.54 กรัมตอกอ
ตอป รองลงมา คือ หญาแฝกพันธุ
รอยเอ็ด และพันธุ สงขลา3 ใหมวล
ชีวภาพ 547.01 กรัมตอกอตอป และ 
448.75 กรัมตอกอตอป ตามลําดับ 
สวนหญาแฝกพันธุนครสวรรค ใหมวล
ชีวภาพนอยท่ีสุดเพียง 395.40 กรัม
ตอกอตอป และในใบหญาแฝกเมือ่นาํไป
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืช พบวา
มปีริมาณธาตไุนโตรเจนอยูในชวง 8.13-
12.25 กรัมตอกิโลกรัม ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสอยูในชวง 1.72-2.91 กรมัตอ
กิโลกรมั ปรมิาณธาตุโพแทสเซยีมอยูใน
ชวง 12.40-18.81 กรัมตอกิโลกรัม สวน
ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจะ
มอียูในปรมิาณท่ีนอย และพบในปริมาณ
ใกลเคียงกันในทุกสายพันธุ การตัดเอา
ใบหญาแฝกมาคลุมแปลง ภายใน 1 ป 
ใบหญาแฝกมกีารยอยสลายเพิม่อนิทรยี
วัตถุใหกับดิน พบวามีปริมาณอินทรีย
วัตถุเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน (1.54-2.53 

เปอรเซ็นต) เมื่อเทียบกับแปลงท่ี ไมคลุมดินดวยหญาแฝก 
(1.14 เปอรเซน็ต) นอกจากน้ีใบหญาแฝกทีค่ลมุดนิยงัชวยเพิม่
ประสิทธิภาพการปองกันการชะลางหนาดนิ กกัเก็บธาตุอาหาร
ไว ในดิน รวมทั้งเปนการรักษาความชื้นไว ในดินไดอีกดวย 
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 จากพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับ
การพัฒนาเรื่องดิน โดยการใชประโยชนจากหญาแฝก
ในการอนุรกัษดนิและน้ํา ทาํใหเกษตรกรสามารถนําพืน้ท่ี
มาใชประโยชนทางการเกษตรได ในทั่วทุกภูมิภาค
ขอประเทศไทย ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได
นําความรูดังกลาวมาเผยแพรเพ่ือหวังใหเปนประโยชน
แกเกษตรกร และผูสนใจ 
 (หากมีขอสงสัยใด ๆ สามารถขอรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือ 
โทร. 073-631033, 073-631038) 
E-mail : cpt_1@ldd.go.th 
Website : www.pikuthong.com

 จากขอมูลการศึกษาการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่มีสภาพเปนกรดจัด สามารถใชเปนขอมูลใหกับ
เกษตรกรหรือประชาชนท่ีสนใจนําไปประยุกต ใช ในการ
อนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่ของตนเองท่ีมีพื้นที่เปนดินทราย
จัดที่มีสภาพเปนกรดจัด โดยการใชวัสดุปูนในอัตราเทากับ
ความตองการปูน หรือประมาณ 450 กิโลกรัมตอไร 
ในการปรับสภาพความเปนกรดของดิน และสามารถเลือก
พันธุหญาแฝกที่เหมาะสม คือ พันธุกําแพงเพชร 2 พันธุ
รอยเอ็ด หรือ พันธุสงขลา 3
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ผลงานที่ได�รับรางวัลจากการประกวดการพัฒนาและ
รณรงค�การใช�หญ�าแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

 มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานพิเศษโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันจัดทํา
โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 11 
ภายใตแนวคิด “หญาแฝกใตรมพระบารมี อนุรักษดินและน้ําสรางวิถีชุมชน” ซึ่งผู จัดทํา
จุลสารภูมิวาริน ไดพิจารณาแลวเห็นควรเผยแพรผลสําเร็จของประชาชน/เกษตรกร ที่ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ คร้ังที่ 11 
ประจําป 2561 - 2562 มาเผยแพรตีพิมพ ในจุลสารฉบับน้ี เพื่อใหผูอานท่ี ไมไดเขารวมในโครงการได
เห็นถึงแนวทางการดําเนินงานในการนําหญาแฝกไปประยุกต ใชจนประสบผลสําเร็จ มาเผยแพร
ใหรับทราบและนําไปปรับใชตอไป
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รางวัลชนะเลิศ ประเภทพื้นท่ีลาดชัน ประเภทบุคคลรางวัลชนะเลิศ ประเภทพ้ืนท่ีลาดชัน ประเภทบุคคลรางวัลชนะเลิศ ประเภทพ้ืนท่ีลาดชัน ประเภทบุคคล

“ผลงานท่ีได�รับรางวัล ผลงานที่ได�รับรางวัล 
ประเภทส�งเสริมการปลูกประเภทส�งเสริมการปลูก

และขยายผล ในพื้นท่ีลาดชันและขยายผล ในพ้ืนท่ีลาดชัน”

“ผลงานที่ได�รับรางวัล 
ประเภทส�งเสริมการปลูก

และขยายผล ในพ้ืนท่ีลาดชัน”

นายพนม ชมพล นายพนม ชมพล 
ที่อยู�  :  ๒๗  หมู�ที่  ๕ ที่อยู�  :  ๒๗  หมู�ที่  ๕ 
บ�านห�วยเขียดแห�ง  ตําบลแจ�มหลวง บ�านห�วยเขียดแห�ง  ตําบลแจ�มหลวง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา   จังหวัดเชียงใหม�อําเภอกัลยาณิวัฒนา   จังหวัดเชียงใหม�

นายพนม ชมพล 
ที่อยู�  :  ๒๗  หมู�ที่  ๕ 
บ�านห�วยเขียดแห�ง  ตําบลแจ�มหลวง 
อําเภอกัลยาณิวัฒนา   จังหวัดเชียงใหม�

ข�อมูลภาพจากหนังสือ  :  หญ�าแฝกใต�ร�มพระบารมีอนุรักษ�ดินและน้ํา สร�างวิถีชีวิตชุมชน
จัดทําโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 สภาพพื้นท่ี
 สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเปนพื้นที่ ที่มีความลาดชันสูง 

 ๑๐-๒๐ เปอรเซ็นต
  เน้ือท่ีปลูกหญาแฝก จํานวน ๒๕ ไร
  พื้นที่เกิดการกรอน หรือชะลางพังทลายของหนาดิน 

 และทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมากอน
 สงผลทําใหดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า
 การสูญเสียหนาดินทําใหดินขาดความรวนซุย และไม

 สามารถกักเก็บความช้ืนไดเพียงพอในฤดูแลง รวมถึง
 ดินมีธาตุอาหารสํารองต่ํา
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 วิธีการแก� ไข
 เริม่นาํหญาแฝกพันธุ ศรลีงักา 

 มาปลูกเปนแนวระดับขวาง 
 ความลาดเท

 ลักษณะการปลูก/การใช�ประโยชน�
 ปลกูหญาแฝกขวางความลาดเทของพ้ืนที ่เร่ิมตนปลูก

 จาํนวน ๕ แถว ตามแนวระดับ โดยมีระยะหางระหวาง
 แถวแฝก ประมาณ ๘-๑๐ เมตร ระยะระหวางตนแฝก 
 ๕ เซนติเมตร
 มีการตัดใบหญาแฝกมาใชประโยชน ในการคลุมดิน

24
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 ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญ�าแฝก
 ดินมีความชุ มชื้นมากขึ้น เนื่ องจากสามารถกัก

 เก็บความช้ืนไดดีขึ้น
 ดินรวนซุย มีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นพืชปลูกเจริญ

 เติบโตไดดี
 ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินในพื้นที่ลดลง
 สามารถปองกันไมใหตะกอนดินไหลลงสูสระน้ํา ทําให

 สระนํ้าไมเกิดการตื้นเขิน

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563 25
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ผลงานท่ีได�รับรางวัล ผลงานที่ได�รับรางวัล 
ประเภทส�งเสริมการปลูกประเภทส�งเสริมการปลูก

และขยายผล ในพื้นท่ีเชิงลาดและขยายผล ในพ้ืนท่ีเชิงลาด
แหล�งน้ํา/ไหล�ทางแหล�งน้ํา/ไหล�ทาง

ผลงานที่ได�รับรางวัล 
ประเภทส�งเสริมการปลูก

และขยายผล ในพ้ืนท่ีเชิงลาด
แหล�งน้ํา/ไหล�ทาง

””

““

นายชิ้น ฟูกทรัพย�นายช้ิน ฟูกทรัพย�
ที่อยู� : บ�านคลองซ่ือ หมู�ที่ ๑ ที่อยู� : บ�านคลองซ่ือ หมู�ที่ ๑ 
ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

นายช้ิน ฟูกทรัพย�
ที่อยู� : บ�านคลองซ่ือ หมู�ที่ ๑ 
ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร

รางวัลชนะเลิศ ประเภทพื้นท่ีเชิงลาดรางวัลชนะเลิศ ประเภทพ้ืนท่ีเชิงลาด
แหล�งน้ํา/ไหล�ทาง ประเภทบุคคลแหล�งน้ํา/ไหล�ทาง ประเภทบุคคล

รางวัลชนะเลิศ ประเภทพ้ืนท่ีเชิงลาด
แหล�งน้ํา/ไหล�ทาง ประเภทบุคคล
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27จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563

 สภาพพื้นท่ี
 สภาพพ้ืนทีเ่ดมิมกีารเล้ียงกุงกลุาดาํ จงึไดเขาโครงการ

 ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเล้ียงกุงกุลาดํา โดยการลมคันบอ 
 ปรับสภาพพ้ืนที่หลังจากน้ันทําการขุดยกรอง
 ดินมีการพังทลายของขอบรอง โดยเฉพาะเวลารดน้ํา 

 มีการพังทลายท่ีสูงมาก
 ดินขาดความอุดมสมบูรณ แนนทึบ ขาดอินทรียวัตถุ 

 ธาตอุาหารนอย ไมสามารถกกัเกบ็ความชืน้ท่ีผวิดนิไวได
 ทําใหความชื้นดานลางขึ้นมาที่ผิวดินและนําเกลือที่อยู
 ขางใตขึ้นมาสะสมท่ีผิวดิน

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563 27
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 วิธีการแก� ไข
 เดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ทํ า ก า รป ลู กหญ  า แฝก 
 พันธุสุราษฎรธานี จํานวน 
 ๒๐๐,๐๐๐ กลา

 ลักษณะการปลูก
 ปลูกหญาแฝกเปนแถวตาม

 ขอบรองสวน ปลูกหางจาก
 ขอบ ๒๐ เซนติเมตร รอบ
 แปลงทุกแปลงครอบคลุม
 พื้นที่ ๑๖ ไร

28



29จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563

ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญ�าแฝก
 ทําให ผลผลิตของพืชปลูกเ พ่ิมสูงขึ้น หญาแฝก

 ชวยปองกันการพังทลายของดินบริเวณขอบริมรอง
 สวน ไมทําใหรองนํ้าตื้นเขิน
 ลดภาระคาใชจายในการลอกเลน ชวยปรบัโครงสรางดนิ 

 และรักษาความชุมชื้นในดิน

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563จุลสารเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา   ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563 29
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สัมมนาหญาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV 7)

จนกวาจะมีกำหนดการจัดงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ จนกวาจะมีกำหนดการจัดงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ 

ครั้งที่ 7 (ICV-7) ข้ึนใหมอีกครั้ง ซึ่งทางผูจัดงานจะไดแจงครั้งที่ 7 (ICV-7) ขึ้นใหมอีกครั้ง ซึ่งทางผูจัดงานจะไดแจง

แผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหทราบตอไปแผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหทราบตอไป

จนกวาจะมีกำหนดการจัดงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ 

ครั้งที่ 7 (ICV-7) ข้ึนใหมอีกครั้ง ซึ่งทางผูจัดงานจะไดแจง

แผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหทราบตอไป

เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของเนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ขอเลื่อนการจัดงาน

ได�ตามช�องทาง

 ทั้งนี้ นักวิชาการหรือผูสนใจสามารถสงผลงานเขาประกวดชิงรางวัล 

The King of Thailand Vetiver Awards (ICV-7) และการนำเสนอผลงาน

ทางวิชาการทั้งทางเอกสาร และ ทางโปสเตอร

2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร  02-4478500 ตอ 237  โทรสาร  02-4478543  อีเมลล  rdpb_vetiver@yahoo.com, 
vetiver@rdpb.go.th  Website : ICV-7.com

 กลุมวิเทศสัมพันธ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
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จนกวาจะมีกำหนดการจัดงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ 

ครั้งที่ 7 (ICV-7) ขึ้นใหมอีกครั้ง ซึ่งทางผูจัดงานจะไดแจง

แผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหทราบตอไป

เนื่องจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



32

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 0 2447 8500 ตอ 234  โทรสาร 0 2447 8543


