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การขยายพันธุห ญาแฝก

โดย คณะอนุกรรมการดานวิชาการและติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ

การขยายพันธุหญาแฝก เปนกิจกรรมหนึ่งของระบบปลูกหญาแฝก กลาวคือ หลังจาก
การรวบรวมพันธุและคัดเลือกพันธุ หรือการนําพันธุเขามาจากตางประเทศ จึงทําการขยายพันธุ
เพือ่ เพิม่ ปริมาณใหมากขึน้ ตามความตองการ โดยการปลูกหญาแฝกใหมกี ารแตกกอ เพิม่ ปริมาณ
หนอหรือตนตอกอใหมากขึ้น และปลูกเปนจํานวนมากเต็มพื้นที่ (เรียกวา แปลงขยายพันธุ หรือ
แปลงแมพันธุแฝก) เทคนิคในการขยายพันธุและวิธีการตาง ๆ มีดังตอไปนี้
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การขยายพันธุโดยปลูกลงถุงพลาสติก
การปลูกลงถุงพลาสติกเปนวิธที ปี่ ระณีต ดูแลรักษางาย
แตตองมีอุปกรณ ในการใหนํ้าดูแลรักษาครบถวน สามารถ
นับจํานวนถุงและคํานวณจํานวนตนหรือหนอตามปริมาณ
ที่ตองการไดคอนขางแนนอน ซึ่งเหมาะสําหรับโครงการ
พัฒนาตาง ๆ นําไปใช ในชวงระยะแรกของการดําเนินงาน
เชน โครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกฯ ทั้งนี้
เพื่อใหบริการหรือแจกจายใหหนวยงานตาง ๆ นําไปขยาย
พันธุตอหรือใชประโยชนดานอื่น ๆ เปนการเตรียมพรอม
และใหความสะดวกตอหนวยงาน หรือเกษตรกรผูสนใจ
ที่มาขอรับการสนับสนุน
1. วัสดุอปุ กรณที่ ใช ในการขยายพันธุ มีดงั ตอ
ไปนี้
ถุงพลาสติก ในการขยายพันธุถุงพลาสติกที่ ใช
มี 2 ขนาด คือ ถุงใหญ และถุงเล็ก ถุงใหญ ทั่ว ๆ ไป
จะใช ถุ ง พลาสติ ก สี ดํ า ชนิ ด พั บ ข า งขนาดตั้ ง แต ก ว า ง

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 หรือเมื่อกรอกดินผสมลงถุงแลว จะไดเสนผา
ศูนยกลางของถุง 5 ถึง 10 เซนติเมตร การขยายพันธุ
ในถุงใหญกเ็ พือ่ ให ไดปริมาณตนมาก และสามารถเก็บไว ได
เปนเวลานาน เหมาะสําหรับนําไปขยายพันธุตออีกครั้ง
ซึ่งสวนใหญจะนําไปแยกกอเพื่อปลูกขยายพันธุลงดินเปน
แปลงใหญ สวนถุงเล็กเหมาะสําหรับนําไปปลูกลงดินหรือ
ในพื้นที่เปาหมายเพื่อประโยชนทางดานอนุรักษดินและนํ้า
เชน ปลูกเปนแถวเพื่อเปนแนวรั้วหญาแฝกหรือปลูกตาม
ขอบถนน ไหลทาง ขอบบอ คันนา เพื่อยึดดินใหมีความ
แข็งแรงในสภาพพื้นที่แหงแลง ดินเลว ดินเค็ม การปลูก
หญ า แฝกที่ ได จ ากการขยายพั น ธุ  ในถุ ง เล็ ก จะช ว ยให
หญาแฝกรอดตายและตั้งตัวไดเร็ว
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พันธุหญาแฝก ใชพันธุที่ ไดศึกษาและคัดพันธุแลว
หรือพันธุแนะนํา อายุตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป เปนหนอที่
สมบูรณเริ่มยางปลองยังไมตงั้ ทอง แยกเปนหนอเดีย่ ว ๆ
หากเปนหนอที่ยางปลองเริ่มตั้งทองหรือแทงชอดอกแลว
ควรแยกใหมีหนอออนติดมาดวยหนึ่งถึงสองหนอ ตัดยอด
ใหสั้นเหลือความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร ตัดรากให
สั้นที่สุด ลอกกาบใบที่แกออกใหหมดลางนํ้าใหสะอาด มัด
รวมกันเปนมัดเล็ก ๆ นําไปแชนํ้าหรือนํ้าผสมฮอร โมนเรง
ราก ใหระดับนํา้ สูงทวมโคนตนประมาณ 5 เซนติเมตร เปน
เวลา 3 ถึง 5 วัน สําหรับการแช ในนํ้าซึ่งมีฮอร โมนเรงราก
ตามที่มีจําหนายในทองตลาดแชเพียง 1 วัน แลวเอาขึ้นมา
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หุม หรือวางสุมกันเปนกองใช ใบหญาแฝกคลุมหรือกระดาษ
หนั ง สื อ พิ ม พ หุ  ม โคนเป น มั ด ๆ รดนํ้ า ให ชุ  ม แล ว คลุ ม
ดวยพลาสติกใสภายใตรม เงา หรือแสงรําไรเปนเวลา 3 ถึง
5 วัน หญาแฝกจะแตกหนอและรากออกมาจึงคัดเลือกเอา
ไปปลูกหรือปกชําลงถุงตอไป
ดินปลูกหรือวัสดุเพาะชํา ดินปลูกควรมีการระบาย
นํ้าดี ซึ่งอาจใชสวนผสมระหวางดินรวน ทราย และขี้เถา
แกลบเปนสัดสวน 1 : 2 : 1 หรือทรายและขี้เถาแกลบเปน
สัดสวน 2 : 1 ก็ ได 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
การกรอกดินและวางถุงนัน้ สําหรับแรงงานทีม่ คี วามชํานาญ
หนึ่ ง คน จะกรอกดิ น และวางถุ ง ขนาดเล็ ก (6 x 10
เซนติเมตร) ไดประมาณ 1,000 ถึง 2,000 ถุงตอวัน
2. วิธีการปฏิบัติ
การวางถุง ถุงขนาดใหญ (12.5 x 27.5 เซนติเมตร)
จะวางเปนแถวคูต ดิ กันระยะหาง ระหวางแถวคูป ระมาณ 1
เมตร เนื้อที่ 1 ไร จะวางถุงไดประมาณ 30,000 ถุง สวน
ถุงขนาดเล็ก (6 x 10 เซนติเมตร) วางถุงเรียงกันกวาง 1
เมตร ยาวตามพื้นที่ เวนทางเดิน 1 เมตร เนื้อที่ 1 ไร จะ
วางถุงได ประมาณ 125,000 ถุง ถุงเพาะชําทัง้ หมดจะวาง
อยู ในที่รมเงาที่มตี าขายพรางแสงขนาดความเขมแสง 70
เปอรเซ็นต เวนแตบางพื้นที่ซึ่งมีความชุมชื้นสูง เชน เพาะ
ชําในฤดูฝน หรือมีเครื่องพนนํ้าฝอย ก็สามารถวางกลาง
แจงได
การปลูกและดูแลรักษา ควรปลูกหรือปกชําแฝก
ลงถุงขณะทีด่ นิ หรือสวนผสมของดินเพาะชํามีความชุม ชืน้ ดี
และใหนาํ้ มีความชุม ชืน้ สมํา่ เสมอและอยางตอเนือ่ ง ไมควร
ปลอยใหดินผสมในถุงแหงกอนปกชํา ดังนั้นการกรอกสวน
ผสมของดินลงถุง และการปกชําหญาแฝกควรมีความ
สัมพันธกนั ใหเสร็จเปนชุด ๆ หลังจากปกชําควรใหนาํ้ อยาง

สมํ่าเสมอดวยระบบพนนํ้าฝอยหรือสายยางตอจากกอก
รั บ แสงแดดเต็ ม ที่ หรื อ ขนถุ ง เพาะชํ า หญ า แฝกออกไป
ตั้งเรียงแถวใหมกลางแจงก็ ได ถาหากมีการปลูกหรือ
เพาะชําไมมากนักในลักษณะคอยเปนคอยไป และเริม่ ใหปยุ
เชน ใชปุยสูตร 25-5-5 อัตราชอนแกง ตอนํ้า 20 ลิตร
หรือ 1 ปบ สัปดาหตอ ไปใหปยุ 15-15-15 อัตราครึง่ ชอนชา
ตอถุงขนาดใหญ และอัตรา 100 กรัมตอ 10 ตารางเมตร
สําหรับถุงขนาดเล็กโดยการหวานและรดนํ้าใหชุมอยูเสมอ
สําหรับแฝกในถุงขนาดใหญหลังจากอายุ 2 เดือนเปนตนไป
เริ่มแตกกออยางรวดเร็ว ควรมีการใหนํ้าใหปุยอยางเต็มที่
อายุ 4 เดือนขึ้นไป ควรตัดใบใหเหลือความยาวประมาณ
40 เซนติ เ มตร เพื่ อ ป อ งกั น หญ า แฝกไม ใ ห แ ก เ กิ น ไป
(กรณีพนั ธุท อี่ อกดอกเร็ว) สําหรับหญาแฝกทีเ่ พาะชําลงในถุง
ขนาดเล็ก (6 x 10 เซนติเมตร) เมื่อกลาอายุ 45 วันขึ้นไป
ก็พรอมที่จะนําไปปลูกได ซึ่งจะแตกหนอ 3 ถึง 5 หนอ
รากกระจายทั่วไปในถุง และสวนหนึ่งจะลงดินกอนนําไป
ปลูกควรลดการใหนาํ้ ลงเพือ่ ใหกลาแฝกแข็งแรง หากปลอย
ใหมีอายุมากกวา 2 เดือนขึ้นไป ควรมีการตัดใบเปนครั้ง
คราวเพื่อปองกันเพลี้ยแปงและหนอนกอทําลาย โดยทั่วไป
การขยายพันธุ ในถุงพลาสติกขนาดใหญ 25 x 50 เซนติเมตร
เวลา 4 เดือน ไดหนอหญาแฝก 25 หนอตอถุง

พัฒนาทีด่ นิ หรือแปลงขยายพันธุ ซึง่ อยู ใกลพนื้ ทีท่ จี่ ะนํากลา
หญาแฝกไปเพาะชําและใชปลูกเปนแนวรั้วหญาแฝกเพื่อ
การอนุรักษดินและนํ้าตอไป ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. การปลูกลงดินในแปลงยกรอง การขยายพันธุ
ดวยวิธกี ารนีจ้ ะทําในทีท่ มี่ กี ารชลประทานหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
จัดระบบการใหนาํ้ หญาแฝกไดเปนอยางดี ซึง่ พืน้ ทีด่ งั กลาว
เหมาะสมที่ จ ะใช ทํ า การผลิ ต กล า หญ า แฝกคราวละ
จํานวนมาก ๆ และสามารถขยายพันธุหญาแฝกไดตลอดป
การขยายพันธุปลูกลงดิน
โดยเริม่ จากการขุดกอหญาแฝกที่ ไดคดั เลือกพันธุเ อาไวแลว
นอกจากจะปลูกขยายพันธุ ในถุงพลาสติกขนาดใหญ หรือหญาแฝกจากถุงพลาสติกขนาดใหญ นํามาตัดใบให
แลว ยังนํามาขยายพันธุ ใหมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยการ เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากใหเหลือยาว
ปลูกลงดินโดยตรงตามศูนยขยายพันธุหญาแฝก สถานี 5 เซนติเมตร
จากนั้นจึงแยกหนอและมัดรวม นําไปแช ในนํ้าไว
4 วัน จะเกิดรากแตกออกมาใหม (จากการทดสอบพบวา
เมื่อแชรากไว 4 วัน แลวนําไปปลูกจะมีอัตราการรอดเกิน
กวา 90 เปอรเซ็นต) จึงนําไปปลูกในแปลงที่เตรียมดินและ
ยกรองไวแลว โดยปลูกในขณะที่ดินยังมีความชุมชื้นอยู
ขนาดแปลงกวาง 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลง
1 เมตร ปลูกแถวคูโดย ใชระยะหางระหวางตน 50 เซนติเมตร
และระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร
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การปลูกโดยวิธีนี้ ในพื้นที่ 1 ไร หรือพื้นที่ขนาด
40 x 40 เมตร จะยกรองได 20 แปลงใชหนอพันธุ
160 หนอตอแปลง หรือในพื้นที่ 1 ไร จะใชหนอพันธุทั้งสิ้น
3,200 หนอ หลังปลูกตองรดนํา้ ใหดนิ มีความชุม ชืน้ อยูเ สมอ
เมือ่ หญาอายุ 1 เดือน ใสปยุ สูตร 15-15-15 ตนละ 1 ชอนชา
เมื่ อ อายุ 4 - 5 เดื อ น จะได ผ ลผลิ ต หน อ หญ า แฝก
กอละ 40 - 50 หนอ หรือจะไดผลผลิตทั้งสิ้นประมาณ
120,000 - 150,000 หนอตอไร
2. การปลู ก ลงดิ น ในแปลงขนาดใหญ วิ ธี ก ารนี้
เปนการขยายพันธุแปลงใหญ เหมาะสําหรับหนวยงาน
หรื อ เกษตรกรรายใหญ หรื อ บริ ษั ท ที่ ต  อ งการใช พั น ธุ 
หญาแฝกจํานวนมาก วิธกี ารนีเ้ หมาะสําหรับการขยายพันธุ
ในพื้ น ที่ ที่ ไม มี ก ารชลประทาน ขั้ น ตอนในการดํ า เนิ น
การคลายคลึงกับวิธกี ารที่ 2 กลาวคือ หลังจากการไถพรวน
พื้นที่เปนอยางดีแลว จะนําหนอพันธุหญาแฝกซึ่งตัดใบ
เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และรากยาว 5 เซนติเมตร
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ปลูกลงแปลงในขณะที่ดินมีความชุมชื้น ควรใชหนอพันธุ
หลุมละ 2 - 3 หนอ โดยใชระยะปลูก 50 x 50 เซนติเมตร
และเพื่อความสะดวกในการดูแลรักษาควรปลูกเปนแถว
ตามระยะปลูกดังกลาว จํานวน 6 แถว และเวนสําหรับ
เปนทางเดิน 1.00 - 1.50 เมตร สลับกันไป
การดูแลรักษาและการใสปุยเชนเดียวกับวิธีการที่ 2
สวนฤดูกาลทีเ่ หมาะสมในการขยายพันธุแ บบนี้ ควรดําเนินการ
ในชวงกลางฤดูฝน หรือระหวางกลางเดือนมิถุนายนถึง
กลางเดือนสิงหาคม การขยายพันธุ โดยวิธีนี้ เมื่อหญาแฝก
อายุ 4 - 5 เดือน จะไดผลผลิตหนอหญาแฝกเฉลี่ยกอละ
50 ตน
3. การปลูกลงดินในที่นา กลาหญาแฝกที่มีคุณภาพ
จะไดจากแปลงขยายพันธุท มี่ กี ารปลูกดูแลรักษาเปนอยางดี
และมีอายุพอเหมาะ เชน ตั้งแต 4 เดือนขึ้นไป และไมควร
เกิน 1 ป ดังนั้น การขยายพันธุหญาแฝกเพื่อเพิ่มปริมาณ
หน อ หรื อ จํ า นวนต น ต อ กอให ม ากขึ้ น และทั น ต อ ความ

ตองการในการผลิตหรือปกชํากลาหญาแฝกจึงนับเปนขั้น
ตอนที่สําคัญ การขยายพันธุดวยวิธีการปลูกลงดินในพื้นที่
นาจะทําในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารชลประทานมีการจัดระบบการใหนาํ้
และระบายนํ้าไดเปนอยางดี สามารถขยายพันธุหญาแฝก
ไดตลอดป หรือเปนพืน้ ทีน่ าดอนอาศัยนํา้ ฝนสามารถระบาย
นํ้าไดงาย
4. วิธีการปฏิบัติ
การเตรียมดิน ไถพรวนเตรียมดินเหมือนปลูกพืช
หลังนาทั่ว ๆ ไป แบงแปลงใหมีขนาดพอเหมาะกับความ
ตองการที่จะปลูกหญาแฝก ทําการเตรียมหลุมโดยใชจอบ
ตีหลุม ระยะระหวางแถว 50 เซนติเมตร ระยะระหวาง
หลุม 50 เซนติเมตร ตัวอยางเชน เนือ้ ทีค่ รึง่ งานกวาง 10 เมตร
ยาว 20 เมตร (200 ตารางเมตร) จะได 20 แถว
แถวละ 40 หลุม รวมเปน 800 หลุม การปลูกถี่ก็เพื่อลด
ปญหาการกําจัดวัชพืชใหนอยลง
การเตรียมหนอพันธุกลาหญาแฝก โดยทั่ว ๆ ไป
จะไดรับกลาหญาแฝกชําถุงพลาสติกขนาดเล็กจากศูนย
ผลิตกลาหญาแฝก หรือสถานีพัฒนาที่ดิน กรณี ไมมีกลา
หญาแฝกชําถุงพลาสติกก็สามารถปลูกจากหนอพันธุ ได
โดยขุดกอหญาแฝกนํามาตัดใบใหเหลือความยาวประมาณ
1 คืบ หรือ 20 เซนติเมตร ตัดรากใหสั้นแยกออกเปนหนอ
หรือตน ตั้งแต 1 ถึง 3 หนอ (โดยทั่ว ๆ ไป จะมีหนอออน
ติดมาดวย) ลอกกาบแหงและใบแกออก ลางนํา้ และมัดรวม
กันเปนมัด ๆ พักไวประมาณ 3 - 4 วัน โดยตัง้ มัดหญาแฝก
ในรมเงาหรือกลางแจง แต ใช ใบแฝกคลุมรดนํา้ ใหชนื้ ทุกวัน
หรือแช โคนมัดหญาแฝกในนํ้าซึ่งมีระดับนํ้าประมาณ 2 ขอ
มือ เพือ่ เปนการกระตุน ใหหนอหญาแฝกพรอมทีจ่ ะออกราก
และเจริญเติบโตเมื่อปลูกลงดิน (หญาแฝกบางพันธุและ
บางฤดูกาล อาจจําเปนตองใชสารฮอร โมนพืชกระตุนราก)
การปลูกและดูแลรักษา หลั ง จากเตรี ย มดิ น และ
หนอพันธุหญาแฝกเปนอยางดีแลวจึงนํามาปลูกลงในหลุม
ซึ่ ง ควรรองก น หลุ ม ด ว ยปุ  ย คอกหรื อ ปุ  ย หมั ก หลุ ม ละ
1 กํามือ (200 กิโลกรัมตอครึ่งงาน) กลบดินพอประมาณ

ไมควรปลูกลึกและดินตองมีความชุมชื้นดี หลังจากปลูก
1 - 2 เดื อ น ควรทํ า การกํ า จั ด วั ช พื ช พรวนดิ น ใส ปุ  ย
สูตร 15-15-15 ตนละ 1 ชอนชา หรือหวาน (5 กิโลกรัม
ตอครึง่ งาน) ดูแลใหนาํ้ ใหมคี วามชุม ชืน้ อยูเ สมอแต ไมถงึ กับ
มีนํ้าทวมขัง หญาแฝกจะเริ่มแตกกอในอัตราสูงตั้งแตอายุ
2 เดื อ นขึ้ น ไป และใช เ วลาเจริ ญ เติ บ โตอี ก อย า งน อ ย
ประมาณ 2 เดือนรวมเปน 4 เดือน ในชวงนี้หญาแฝก
บางพั น ธุ  จ ะออกดอก ควรปล อ ยให อ อกดอกตามปกติ
จนกวาจะออกดอกเกิน 50 เปอรเซ็นต ของกอโดยประมาณ
จึ ง จะตั ด ใบและช อ ดอกให เ หลื อ ความสู ง ประมาณ 40
เซนติเมตร เพื่อปองกันไม ใหกอหญาแฝกแกเกินไปและ
เรงหนอใหม ใหมกี ารเจริญเติบโตทันกับหนอทีเ่ คยออกดอก
ไปแลว
การแตกกอและผลผลิต หญาแฝกที่ปลูกและดูแล
รักษาเปนอยางดีจะเจริญเติบโตแตกกอใหผลผลิตหนอหญา
แฝกกอละประมาณ 40 - 50 หนอ เมื่ออายุ 4 - 5 เดือน
และเมื่อขุดนํามาแยกเปนหนอที่สมบูรณจะไดอยางนอย
10 - 20 หนอ ดังนัน้ เนือ้ ทีค่ รึง่ งานควรจะไดหนอหญาแฝก
ทีส่ มบูรณประมาณ 8,000 - 16,000 หนอ หรือเฉลีย่ ไมตาํ่
กวา 10,000 หนอ หรือ 1 ไร ควรจะไดหนอหญาแฝกไมตํ่า
กวา 80,000 หนอ
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การขยายพันธุหญาแฝกดวยวิธีอื่น ๆ
ในปจจุบัน ไดมีการพัฒนาเทคนิคใหม ๆ ในการขยาย
พันธุหญาแฝก เพื่อใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ใชเวลา
นอยลง สะดวก หรือเสียคาใชจา ยนอยลง วิธี ใหม ๆ เหลานี้ ไดแก
1. การเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ เปนการนําเนือ้ เยือ่ จากตัวอยาง
ที่ตองการไปเลี้ยงดวยเทคนิคของการเลี้ยงเนื้อเยื่อ จนไดตน
ออน (plantlets) ของหญาแฝกเปนจํานวนมากในภาชนะแกว
ที่ปลอดเชื้อแลวจึงนําตนออนออกมาจากขวดแกว ไปอนุบาล
จนเปนตนโตพอที่จะยายปลูกลงถุงพลาสติก หรือในแปลง
ขยายพันธุ
ในป จ จุ บั น มี ห ลายหน ว ยงานที่ มี ห  อ งปฏิ บั ติ ก ารที่
สามารถขยายพั น ธุ  ห ญ า แฝกโดยการเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ เช น
โครงการพัฒนาดอยตุงฯ ภาควิชาพฤกษศาสตรมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และกรมวิทยาศาสตรทหารบก
การขยายพันธุ โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ทําได โดยใช
สวนของพืช (explant) ทีย่ งั มีเยือ่ เจริญ (meristematic tissue)
เชน ยอดออน และชอดอกออน นํามาลางทําความสะอาดฆา
เชื้อดวยสารเคมีแลวหั่นใหเปนชิ้นเล็ก ๆ แลวนําไปวางลงบน
วุน อาหารในขวดทีเ่ ตรียมไว ในสภาพปลอดเชือ้ เก็บรักษาไว ใน
หองที่ปรับอุณหภูมิ และใหแสงสวาง จนเกิดเปนกลุมกอนของ
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เซล (callus) จากนั้นจึงยายไปเพาะเลี้ยงในวุนอาหารที่มี
สารกระตุนใหพัฒนาเปนตน (มีรากและยอด) จนในที่สุดก็
เกิดเปนตนขนาดจิ๋วจํานวนมาก จึงแบงถายลงขวดวุน
อาหาร เพือ่ ใหเจริญเติบโตตอไปสักระยะหนึง่ จากนัน้ จึงนํา
ออกจากขวดไปอนุบาลในแปลงเพาะชําที่มีแสงรําไร จนได
ขนาดสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ซึ่งเติบโตพอที่จะยายลง
ปลูกในถุงพลาสติก หรือในแปลงขยายพันธุ
2. การปลูกหนอหญาแฝก (bare root) โดยตรงลง
ในแปลง ทําได โดยการขุดหนอหญาแฝกจากในแปลง ตัด
สวนยอดออกใหเหลือ 20 เซนติเมตร สวนรากใหเหลือ 5
เซนติเมตรแลวแยกหนอออกเปนหนอเดีย่ ว ๆ โดยยังมีหนอ
เล็ก ๆ ติดอยู 1 - 3 หนอ มัดเปนฟอนนําไปแชนํ้าตามที่
เติมสารเรงการเจริญเติบโต หรือ humic acid นาน 3 - 4
วัน เพื่อกระตุนใหเกิดรากกอนนําไปปลูกลงแปลง วิธีนี้จะ
ไดผลดีมากหากปลูกในฤดูฝนที่ดินมี ความชื้นสูง หากปลูก
ในฤดูแลงตองรดนํา้ ทุกวันจัดเปนวิธที สี่ ะดวก ไมตอ งการถุง
พลาสติก ดินปลูก และการดูแลรักษา อีกทั้งยังประหยัด
และรวดเร็วโดยไมตองขนสงถุงเพาะชําจํานวนมากไปยัง
สถานที่ปลูกและเก็บถุงที่ ใชแลวไปทําลาย
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3. การปลูกเปนแผง (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) จากนั้น นําวัสดุปลูก
เชน แกลบดําผสมทราย หรือขุยมะพราว ใสลงในซองพลาสติกที่กดลง
จนเต็ม แลวนําหนอหญาแฝกทีเ่ ตรียมไว โดยใหมรี ะยะปลูก 5 เซนติเมตร
แลวรดนํ้าตามปกติ รากหญาแฝกจะเจริญเติบโตและสานกันแนนภายใน
เวลา 2 เดือน จนสามารถยกออกเปนแผงยาว 1 เมตร มีตนหญาแฝก
20 ตนตอแผง สามารถยกไปปลูกในแปลงได กอนยกออก ไมตองใหนํ้า
ประมาณ 7 วัน เพื่อลดนํ้าหนักของแผงในการขนสง สําหรับการปลูก
ก็เพียงแตเจาะแนวในดินตามแนวระดับ แลววางแผงหญาแฝกทีเ่ ตรียมไว
ลงไป แลวกลบดิน เนื่องจากมีรากที่สานติดกันแนน จึงไม ไดรับอันตราย
จากการปลูกและสามารถเจริญเติบโตตอไปทันทีที่ยายปลูก
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การขยายพันธุแฝกทนรมดวยเมล็ด
จากการเผยแพรขอ มูลทางวิชาการ พบวาหญาแฝก
พันธุหวยขาแขง เปนแฝกที่มีความสามารถในการทนรม
ไดคอนขางสูง โดยสังเกตไดจากการที่ ในธรรมชาติที่มี
เรือนยอดของตนไม ใหญปกคลุมมากถึง 75 เปอรเซ็นต
หญาแฝกพันธุน กี้ ย็ งั สามารถเจริญเติบโตได และเมือ่ ขอมูล
ทางวิชาการนี้ ไดมีการเผยแพรออกไปจึงสงผลทําใหมี
ผูสนใจที่จะขอสนับสนุนนํากลาพันธุหญาแฝกชนิดนี้ ไปใช
ประโยชน ในจํานวนทีม่ ากยิง่ ขึน้ จนสงผลทําใหหนวยงานที่
มีหนาที่รับผิดชอบผลิตกลาเพื่อรองรับกับความตองการ
ของประชาชนผลิตกลาไมทนั ทัง้ นีเ้ พราะอัตราการรอดตาย
ของหญาแฝกที่เกิดจากการแยกหนอมาเพาะชํามีคอนขาง
ตํ่าประมาณไมเกิน 50 เปอรเซ็นตหรืออาจตํ่ากวานั้น

เพื่ อ ให ก ารผลิ ต กล า หญ า แฝกพั น ธุ  ห  ว ยขาแข ง
มี ป ริ ม าณที่ เ พี ย งพอต อ ความต อ งการของผู  ม าขอรั บ
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพ ชื จึงไดมอบหมาย
ใหหนวยจัดการตนนํ้าขุนนํ้าเย็น อําเภอแมวงก จังหวัด
กําแพงเพชร ซึง่ เปนหนวยงานในพืน้ ทีท่ เี่ คยไดทาํ การศึกษา
วิ จั ย เรื่ อ งแฝกทนร ม พั น ธุ  ห  ว ยขาแข ง รั บ ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการขยายพันธุด ว ยวิธกี ารเพาะเมล็ด ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
มีขอ มูลทางวิชาการทีด่ าํ เนินการโดยกรมพัฒนาทีด่ นิ ระบุวา
แฝกพันธุห ว ยขาแขงสามารถขยายพันธุด ว ยเมล็ดคอนขางดี
ดังนั้น จึงไดมอบหมายใหหนวยไปพิจารณาดําเนินการ
เพื่อให ไดขอมูลทางวิชาการที่ถูกตองและพรอมที่จะนําไป
ขยายผลใหกับผูที่สนใจในการขยายพันธุหญาแฝกพันธุ
ทนรมนี้ ไดตามความประสงคตอไป
1. ขั้นตอนและวิธีการที่ใชในการขยายพันธุ
การขยายพันธุห ญาแฝกพันธุห ว ยขาแขงดวยเมล็ดนัน้
จะใชรูปแบบและวิธีการที่เรียบงาย ซึ่งประชาชนทั่วไป
สามารถนําไปใช ได ในพื้นที่ของตนเองไดเชนเดียวกับการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานนั่นเองและมีตนทุนคาใช
จายในการดําเนินงานไมมาก เกษตรกรสามารถทําไดเอง
โดยมีขั้นตอนงาย ๆ ดังนี้
1. เตรียมเมล็ดพันธุ โดยการเก็บเมล็ดจากชอดอกที่
สมบูรณ โดยการหอหุม ดวยผาขาวบางหรือตาขายพลาสติก
รอจนเมล็ดเริ่มแกเต็มที่ซึ่งหญาแฝกพันธุหวยขาแขงเมล็ด
จะแก ในราวเดือนสิงหาคม
2. นําชอดอกที่แกเต็มที่มาผึ่งแดดประมาณ 2-3 วัน
แลวทําการแยกเมล็ดออกจากชอดอก เก็บใสภาชนะไวรอ
เพาะชําในแปลงเพาะตอไป (จากการนับเมล็ดพันธุพ บวาใน
1 กรัมจะมีเมล็ดเฉลี่ย 1,700 เมล็ด คิดเปนกิโลกรัมจะพบ
วามีเมล็ดถึง 1.7 ลานเมล็ด ซึ่งใกลเคียงกับ ขอมูลของ
ประเทศจีน ที่พบวาหญาแฝก หนึ่งกิ โลกรัมจะมีเมล็ด
ประมาณ 1.6 ลานเมล็ด)
3. เตรียมแปลงเพาะเมล็ดโดยยกรองดิน ทําเปน
แปลงขนาด 1×2 เมตร หรือถาตองการใหมปี ริมาณกลามากๆ
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อาจทําเปนแปลงทีม่ ขี นาดใหญกวานี้ ได เชน 1×3 หรือ 1×5 เมตร
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการผลิตกลาเปนสําคัญ
4. หวานเมล็ดหญาแฝกกระจายใหทวั่ แปลงแลวกลบ
ดวยขี้เถาแกลบทับบางๆ จากนั้นคลุมดวยใบหญาแฝกแหง
รดนํา้ เชาเย็นเปนเวลาเจ็ดวัน เมล็ดก็จะเริม่ งอกเปนกลาเล็ก ๆ
ใหเห็น
หมายเหตุ : กอนหวานเมล็ดจะตองคลุกเคลาดวย
ยากันมดและแมลง เพือ่ ปองกันมิใหมดและแมลงมาคาบเอา
เมล็ดไปกิน ซึง่ จะชวยให ไดผลผลิตของจํานวนกลาทีด่ ยี งิ่ ขึน้
5. หลังจากเมล็ดเริ่มงอกแลวใหนําใบหญาแฝกแหง
ที่คลุมไว ในตอนแรกออก และคอยหมั่นติดตามการเจริญ
เติบโตจนกลาสูงประมาณ 5 ซม. ซึ่งโดยเฉลี่ยแลวจะใช
เวลาประมาณ 45 วัน จึงทําการยายกลาไปปลูกในถุงดํา
ตอไป
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6. การเตรียมถุงเพาะชํา จะใชถงุ ดําขนาด 4×6 ซม. ใสดนิ
ทีม่ สี ว นผสมของหนาดิน, ทราย และขีเ้ ถาแกลบในอัตราสวน
1:2:1 เชนเดียวกับการเตรียมดินเพาะชํากลาไมทั่ว ๆ ไป
7. เมื่อยายชําแลวใหหมั่นดูแลใหนํ้าตามปกติวันละ
ครั้ง รอจนกลามีความโตดานความสูงประมาณ 30 ซม.
ซึง่ ใชเวลาประมาณ 90 วันโดยรวม นับตัง้ แตเริม่ เพาะเมล็ด
เปนตนมา กลาในถุงเพาะชําจะมีจํานวนหนอเฉลี่ยอยูที่ 5
หนอโดยประมาณ ซึ่งพรอมที่จะนําไปปลูกในพื้นที่ ไดตอไป
8. การยายกลาถุงไปปลูกในพื้นที่จะใชหลักในการ
ปลูกเชนเดียวกับการปลูกแฝกทั่วๆ ไปคือใชระยะปลูกที่ 10
ซม. ซึง่ จะชวยใหเกิดแนวกําแพงทีม่ ชี วี ติ ไดทนั ในหนึง่ ฤดูกาล
เปนผลดีตอการปองกันการชะลางพังทลายหนาดินไดเปน
อยางดี โดยเฉพาะอยางยิง่ การปลูกในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาดชัน
คอนขางสูง

9. การดูแลบํารุงรักษาหลังการปลูกใหทาํ เชนเดียวกับการปลูก
หญาแฝกทัว่ ไป ทัง้ นี้ ในชวงแรกของการปลูกลงดิน ซึง่ จะตองมีความชืน้
อยางตอเนือ่ งไมนอ ยกวา 15 วัน เพือ่ ใหรากหญาแฝกสามารถเจริญ
ลงดินใหม ได ซึง่ โดยหลักแลวจะปลูกกันในชวงตนฤดูฝนประมาณเดือน
พฤษภาคม – มิถุนายน จากนั้นใหหมั่นตัดใบใหเหลือความยาว
ประมาณ 30 ซม. ทุก ๆ 2 - 3 เดือนเพื่อชวยเรงใหมีการแตกหนอ
ขยายเปนกอไดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งในปจจุบัน ไดมีการติดตามการเจริญเติบโตของกลาหญา
แฝกที่นําปลูกในพื้นที่จริง เปรียบเทียบกันระหวางกลาหญาแฝกที่
ไดจากการแยกหนอ และกลาที่ ไดจากการเพาะเมล็ดวา มีอตั ราการ
เจริญเติบโตทั้งดานความสูงจํานวนหนอในแตละกอแตกตางกัน
อยางไร เพือ่ ใชเปนขอมูลในการนําไปขยายผลในโอกาสตอๆ ไป และ
เพื่อให ไดขอมูลที่เชื่อถือได จึงไดจัดทําแปลงปลูกเปน 3 ซํ้า เพื่อหา
คาเฉลี่ยที่สามารถเปนตัวแทนที่นาเชื่อถือได โดยจะทําการบันทึก
ขอมูลตอเนือ่ งไปเปนระยะเวลาไมนอ ยกวา 2 ปซงึ่ โดยปกติแลวหญา
แฝกจะเจริญเติบโตเปนกอทีส่ มบูรณเต็มที่ ในชวงระยะเวลาดังกลาว
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พันธุหญาแฝกที่เหมาะสมสําหรับในการอนุรักษดินและนํ้า
ในพื้นที่ดินทรายที่มีสภาพเปนกรดจัด
โดย วิโรจน ปนพรม
ศูนยศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงตระหนักถึงสภาพปญหา
ที่ดินเสื่อมโทรม โดยทรงศึกษาถึงศักยภาพ “หญาแฝก” ซึ่งเปนพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษในการชวยปองกันการชะลางพัง
ทลายของหนาดินและอนุรักษความชุมชื้นใตดินไว วิธีการปลูกใชเทคโนโลยีแบบงาย ๆ เกษตรกรสามารถดําเนินการได
เองโดยไมตองใหการดูแลหลังการปลูกมากนัก อีกทั้งประหยัดคาใชจายกวาวิธีอื่น ๆ จึงไดพระราชดําริ ใหดําเนินการ
ศึกษาทดลองเกี่ยวกับหญาแฝกเพื่อใชประโยชน ในการอนุรักษดินและนํ้าในรูปแบบตาง ๆ ขึ้น
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พื้นที่ขอบพรุที่มีสภาพเปนสันทรายเกือบเกาหมื่นไร
ในอําเภอบาเจาะ อําเภอเมือง และอําเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส เปนพืน้ ทีท่ มี่ นี าํ้ ทวมถึงในชวงฤดูฝน เกษตรกรนํา
มาใชประโยชนทางการเกษตรโดยการขุดยกรองเพื่อปลูก
พืชผักพืชไร แตเนือ่ งจากเนือ้ ดินเปนดินทรายจนถึงดินทราย
ปนดินรวน มีปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดปานกลาง
ระบายนํ้าไดเร็ว มีความความชื้นตํ่า โดยภาพรวมแลวเปน
ดินที่มีความอุดมสมบูรณตํ่า ไมเหมาะสําหรับการปลูกพืช
เมือ่ ใชประโยชนไปนาน ๆ จะเกิดปญหาของรองพังทลาย
ไดงาย เกิดการชะลางหนาดิน ทําใหรองทรุด สูญเสียอิน
ทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน สงผลใหดนิ บริเวณดังกลาว
มีความอุดมสมบูรณตํ่า อีกทั้งดินขาดความชื้นในหนาแลง
ศูนยศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ไดเล็งเห็นถึงความ
สําคัญของหญาแฝกในการปองกันการชะลางพังทลายของ
ดิน รวมถึงชวยกักเก็บความชื้นในดิน หญาแฝกยังชวยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณของดินซึง่ สงผลตอการเจริญเติบโตของ
พืชที่ปลูก จึงไดทําการศึกษาทดลองวิธีการจัดการดินที่

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563
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เหมาะสมและการเจริญเติบโตของหญาแฝกพันธุตาง ๆ
ทีป่ ลูกในพืน้ ทีด่ นิ ทรายทีม่ สี ภาพเปนกรดจัด สําหรับใชเปน
แนวทางในการอนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ดินทรายขอบพรุ
ที่มีสภาพเปนกรดจัด โดยทําการคัดเลือกพันธุหญาแฝก
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอม ไดศึกษาพันธุหญาแฝก
ที่เหมาะสม 4 พันธุ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินไดมีการศึกษาแลว
พบวาเปนพันธุที่เจริญเติบโตไดดี ในดินทรายจัด ไดศึกษา
พันธุหญาแฝกลุม 2 พันธุ คือ พันธุสงขลา3 และพันธุ
กําแพงเพชร2 และศึกษาพันธุหญาแฝกดอน 2 พันธุ คือ
พันธุนครสวรรค และพันธุรอยเอ็ด โดยในขั้นตอนการ
เตรียมแปลงนั้น ในพื้นที่ดินทรายจัดที่มีสภาพเปนกรดจัด
จําเปนตองปรับสภาพดินโดยใชปูนขาวหวานบนรองตาม
คาความตองการปูนของดิน หรือประมาณ 450 กิโลกรัม
ตอไร ปลอยทิ้งไว 2 สัปดาห กอนทําการปลูกหญาแฝก
ซึ่งในชวงการเจริญเติบโต 4 เดือนแรก หญาแฝกพันธุ

18

รอยเอ็ด พันธุกําแพงเพชร2 และพันธุสงขลา3 สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได ดี ไ ม แ ตกต า งกั น ส ว นหญ า แฝกพั น ธุ 
นครสวรรคเจริญเติบโตนอยที่สุด หลังจากการตัดใบหญา
แฝกเหนือผิวดินที่ระดับ 20 เซนติเมตร (ในชวงออกดอก)
หญาแฝกมีการแตกกอเพิม่ ขึน้ โดยในชวงระยะเวลา 1 ปแรก
หญาแฝกพันธุกําแพงเพชร 2 สามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได ดี ที่ สุ ด ให ม วลชี ว ภาพ
ใบหญ า แฝกเหนื อ ผิ ว ดิ น ที่ ร ะดั บ 20
เซนติเมตร เฉลี่ยถึง 679.54 กรัมตอกอ
ตอป รองลงมา คือ หญาแฝกพันธุ
ร อ ยเอ็ ด และพั น ธุ  ส งขลา3 ให ม วล
ชีวภาพ 547.01 กรัมตอกอตอป และ
448.75 กรั ม ต อ กอต อ ป ตามลําดับ
สวนหญาแฝกพันธุนครสวรรค ใ ห ม วล
ชีวภาพนอยที่สุดเพียง 395.40 กรัม
ตอกอตอป และในใบหญาแฝกเมือ่ นําไป
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหารพืช พบวา
มีปริมาณธาตุไนโตรเจนอยู ในชวง 8.1312.25 กรัมตอกิ โลกรัม ปริมาณธาตุ
ฟอสฟอรัสอยู ในชวง 1.72-2.91 กรัมตอ
กิโลกรัม ปริมาณธาตุโพแทสเซียมอยู ใน
ชวง 12.40-18.81 กรัมตอกิโลกรัม สวน
ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมจะ
มีอยู ในปริมาณทีน่ อ ย และพบในปริมาณ
ใกลเคียงกันในทุกสายพันธุ การตัดเอา
ใบหญาแฝกมาคลุมแปลง ภายใน 1 ป
ใบหญาแฝกมีการยอยสลายเพิม่ อินทรีย
วัตถุใหกับดิน พบวามีปริมาณอินทรีย
วัตถุเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน (1.54-2.53
เปอรเซ็นต) เมื่อเทียบกับแปลงที่ ไมคลุมดินดวยหญาแฝก
(1.14 เปอรเซ็นต) นอกจากนี้ ใบหญาแฝกทีค่ ลุมดินยังชวยเพิม่
ประสิทธิภาพการปองกันการชะลางหนาดิน กักเก็บธาตุอาหาร
ไว ในดิน รวมทั้งเปนการรักษาความชื้นไว ในดินไดอีกดวย
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จากพระอั จ ฉริ ย ภาพของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับ
การพัฒนาเรื่องดิน โดยการใชประโยชนจากหญาแฝก
ในการอนุรกั ษดนิ และนํา้ ทําใหเกษตรกรสามารถนําพืน้ ที่
มาใช ป ระโยชน ท างการเกษตรได ในทั่ ว ทุ ก ภู มิ ภ าค
ขอประเทศไทย ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได
นําความรูดังกลาวมาเผยแพรเพื่อหวังใหเปนประโยชน
แกเกษตรกร และผูสนใจ
(หากมีขอสงสัยใด ๆ สามารถขอรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ หรือ
โทร. 073-631033, 073-631038)
E-mail : cpt_1@ldd.go.th
Website : www.pikuthong.com
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จากขอมูลการศึกษาการปลูกหญาแฝกในพื้นที่ดิน
ทรายจัดที่มีสภาพเปนกรดจัด สามารถใชเปนขอมูลใหกับ
เกษตรกรหรือประชาชนที่สนใจนําไปประยุกต ใช ในการ
อนุรักษดินและนํ้าในพื้นที่ของตนเองที่มีพื้นที่เปนดินทราย
จัดที่มีสภาพเปนกรดจัด โดยการใชวัสดุปูนในอัตราเทากับ
ความตองการปูน หรือประมาณ 450 กิ โลกรัมตอไร
ในการปรับสภาพความเปนกรดของดิน และสามารถเลือก
พันธุหญาแฝกที่เหมาะสม คือ พันธุกําแพงเพชร 2 พันธุ
รอยเอ็ด หรือ พันธุสงขลา 3

ผลงานที่ ไดรับรางวัลจากการประกวดการพัฒนาและ
รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
มูลนิธิชัยพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการเพื่อประสานงานพิเศษโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) กรมพัฒนาที่ดิน และ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ไดรวมกันจัดทํา
โครงการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 11
ภายใตแนวคิด “หญาแฝกใตรมพระบารมี อนุรักษดินและนํ้าสรางวิถีชุมชน” ซึ่งผูจัดทํา
จุลสารภูมิวาริน ไดพิจารณาแลวเห็นควรเผยแพรผลสําเร็จของประชาชน/เกษตรกร ที่ ไดรับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 11
ประจําป 2561 - 2562 มาเผยแพรตีพิมพ ในจุลสารฉบับนี้ เพื่อใหผูอานที่ ไม ไดเขารวมในโครงการได
เห็นถึงแนวทางการดําเนินงานในการนําหญาแฝกไปประยุกต ใชจนประสบผลสําเร็จ มาเผยแพร
ใหรับทราบและนําไปปรับใชตอไป
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นายพนม ชมพล
ที่อยู : ๒๗ หมูที่ ๕
บานหวยเขียดแหง ตําบลแจมหลวง
อําเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม

รางวัลชนะเลิศ ประเภทพื้นที่ลาดชัน ประเภทบุคคล
ขอมูลภาพจากหนังสือ : หญาแฝกใตรมพระบารมีอนุรักษดินและนํ้า สรางวิถีชีวิตชุมชน
จัดทําโดย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

“ผลงานที่ ไดรับรางวัล

ประเภทสงเสริมการปลูก
และขยายผล ในพื้นที่ลาดชัน”
22

สภาพพื้นที่
สภาพพื้นที่ โดยทั่วไปเปนพื้นที่ ที่มีความลาดชันสูง
๑๐-๒๐ เปอรเซ็นต
เนื้อที่ปลูกหญาแฝก จํานวน ๒๕ ไร
พื้นที่เกิดการกรอน หรือชะลางพังทลายของหนาดิน
และทําเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมากอน
สงผลทําใหดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า
การสูญเสียหนาดินทําใหดินขาดความรวนซุย และไม
สามารถกักเก็บความชื้นไดเพียงพอในฤดูแลง รวมถึง
ดินมีธาตุอาหารสํารองตํ่า

จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า ฉบับที่ 55 เดือนกันยายน 2563
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วิธีการแก ไข
เริม่ นําหญาแฝกพันธุ ศรีลงั กา
มาปลูกเปนแนวระดับขวาง
ความลาดเท

ลักษณะการปลูก/การใชประโยชน
ปลูกหญาแฝกขวางความลาดเทของพืน้ ที่ เริม่ ตนปลูก
จํานวน ๕ แถว ตามแนวระดับ โดยมีระยะหางระหวาง
แถวแฝก ประมาณ ๘-๑๐ เมตร ระยะระหวางตนแฝก
๕ เซนติเมตร
มีการตัดใบหญาแฝกมาใชประโยชน ในการคลุมดิน

24

ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
ดิ น มี ค วามชุ  ม ชื้ น มากขึ้ น เนื่ อ งจากสามารถกั ก
เก็บความชื้นไดดีขึ้น
ดินรวนซุย มีปริมาณอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้นพืชปลูกเจริญ
เติบโตไดดี
ปญหาการชะลางพังทลายของหนาดินในพื้นที่ลดลง
สามารถปองกันไม ใหตะกอนดินไหลลงสูสระนํ้า ทําให
สระนํ้าไมเกิดการตื้นเขิน
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นายชิ้น ฟูกทรัพย
ที่อยู : บานคลองซื่อ หมูที่ ๑
ตําบลบางโทรัด อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
รางวัลชนะเลิศ ประเภทพื้นที่เชิงลาด
แหลงนํ้า/ไหลทาง ประเภทบุคคล

“

ผลงานที่ ไดรับรางวัล
ประเภทสงเสริมการปลูก
และขยายผล ในพื้นที่เชิงลาด
แหลงนํ้า/ไหลทาง

”
26

สภาพพื้นที่
สภาพพืน้ ทีเ่ ดิมมีการเลีย้ งกุง กุลาดํา จึงไดเขาโครงการ
ฟนฟูพื้นที่ที่ผานการเลี้ยงกุงกุลาดํา โดยการลมคันบอ
ปรับสภาพพื้นที่หลังจากนั้นทําการขุดยกรอง
ดินมีการพังทลายของขอบรอง โดยเฉพาะเวลารดนํ้า
มีการพังทลายที่สูงมาก
ดินขาดความอุดมสมบูรณ แนนทึบ ขาดอินทรียวัตถุ
ธาตุอาหารนอย ไมสามารถกักเก็บความชืน้ ทีผ่ วิ ดินไว ได
ทําใหความชื้นดานลางขึ้นมาที่ผิวดินและนําเกลือที่อยู
ขางใตขึ้นมาสะสมที่ผิวดิน
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วิธีการแก ไข
เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๕๙
ทํ า ก า ร ป ลู ก ห ญ  า แ ฝ ก
พันธุสุราษฎรธานี จํานวน
๒๐๐,๐๐๐ กลา

ลักษณะการปลูก
ปลูกหญาแฝกเปนแถวตาม
ขอบรองสวน ปลูกหางจาก
ขอบ ๒๐ เซนติเมตร รอบ
แปลงทุ ก แปลงครอบคลุ ม
พื้นที่ ๑๖ ไร

28

ผลสัมฤทธิ์หลังจากการปลูกหญาแฝก
ทํ า ให ผ ลผลิ ต ของพื ช ปลู ก เพิ่ ม สู ง ขึ้ น หญ า แฝก
ชวยปองกันการพังทลายของดินบริเวณขอบริมรอง
สวน ไมทําใหรองนํ้าตื้นเขิน
ลดภาระคาใชจา ยในการลอกเลน ชวยปรับโครงสรางดิน
และรักษาความชุมชื้นในดิน
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ขอเลื่อนการจัดงาน
สัมมนาหญาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV 7)

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทั้งนี้ นักวิชาการหรือผูสนใจสามารถสงผลงานเขาประกวดชิงรางวัล
The King of Thailand Vetiver Awards (ICV-7) และการนำเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งทางเอกสาร และ ทางโปสเตอร

ไดตามชองทาง
กลุม วิเทศสัมพันธ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ
เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยีข่ นั เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทร 02-4478500 ตอ 237 โทรสาร 02-4478543 อีเมลล rdpb_vetiver@yahoo.com,
vetiver@rdpb.go.th Website : ICV-7.com

จนกวาจะมีกำหนดการจัดงานสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ
ครั้งที่ 7 (ICV-7) ขึ้นใหมอีกครั้ง ซึ่งทางผูจัดงานจะไดแจง
แผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใหทราบตอไป
30

øĩĚġţþùŤĤĘİĜ
ĳēęĴĕĚţĒĚħāĩġĨĘĕĨĐďŧ

ġţþĘĩĎĬĻøĤþđĚĚĊĩďīøĩĚÿįĜġĩĚėİĘīĞĩĚīĐĤĐįĚĨøĠŧ

øĤþĴēĐþĩĐĴĜħĞīĳĎğġĨĘĕĨĐďŧ








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
ĐĩþġĩĞēøĩĚĨČĐŧğīĚīĵėû

ĐĩþġĩĞğĚĬĐīČęŧđįĄĎĤþ
ĐĩþġĩĞčøĜĞĚĚĊķøĚġĚøįĜ

ĐĩþġįĞĚĚĊĩĕĩğīĚī
ĐĩęġĘğĨøċīĿĳĕīĻĘĳøĠĚ

ĐĩþġĩĞğĬČŧøĚČĨĐøĪĴĢþ
ċĚĞĬĚħāĨęĊĐûĚ
ĐĩęġįĚĕĜġþĞĐĴøŤĞ
ĐĩþĕīĊĎīĕęŧďīČīĵĚÿĐħĞĨĉĐŧ
ĐĩþġĩĞøĘĜĩėĩĞĨĉĐĒĚħĕĨĉĐŧ
ĐĩęĐĕāĩČīġĩĚġįĞĚĚĊ

ċĚĕīĎęĩøĚĜīĻĘĎĤþ
ĚğĀĜĤþāĨęĴđđĒĚħĳġĚīć
ĐĩęĤĩĎīČęŧğįùĳøĠĘ
ĐĩþġĩĞĤīġĚīęĩĘĬġīþĢŧ

ĕīĘĕŧĎĬĻ
ĵĚþĕīĘĕŧĳĎĕĳĕĺĄĞĩĐīġęŧĵĎĚĵĎĚġĩĚ
ÿĪĐĞĐĕīĘĕŧ ĳĜţĘ*44/
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 0 2447 8500 ตอ 234 โทรสาร 0 2447 8543
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