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ปลูกหญ้าแฝก เพือ่ การฟืน้ ฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม
ลักษณะเด่นของหญ้าแฝก
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สภาพธรรมชาติ ท ุ ก ภาคของประเทศ
เจริ ญ เติ บ โตโดยการแตกกอ เส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางของกอ ประมาณ 30-40 เซนติเมตร
ความสูงประมาณ 0.5-1.5 เมตร ใบหญ้าแฝก
มี ล ั ก ษณะแคบประมาณ 6-10 มิ ล ลิ เ มตร
มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตร การ
เจริ ญ เติ บ โตในแนวดิ ่ ง มากกว่ า แนวข้ า ง
มีระบบรากยาวมากหยัง่ ลึก 1.5-3.0 เมตร แต่แผ่
ขยายด้านข้างเพียง 50-60 เซนติเมตร สามารถ
เก็บกักน้ำและความชืน้ ได้ดี

การฟื้นฟูทรัพยากรดิน
การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่
จะมุ่งเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการ
ชะล้างพังทลายของดิน การช่วยเก็บกักตะกอนดินใน
พืน้ ทีล่ าดชัน แต่จากผลของการวิจยั พบว่า หญ้าแฝกยัง
มีลกั ษณะในด้านการฟืน้ ฟูทรัพยากรดินด้วย ซึง่ ช่วยให้ดนิ มี
ศักยภาพในการให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ ได้แก่

ปลูกหญ้าแฝก ให้ทว่ั ถิน่ แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ญ้าแฝก เป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ใน

หญ้าแฝก มีลกั ษณะเด่นอยูห่ ลายประการที่ ช่วยการ
ฟื้นฟูทรัพยากรดินและการรักษาสภาพแวดล้อม จาก
ข้อมูลการวิจัยในด้านต่างๆ สรุปผลได้ว่าหญ้าแฝกมี
ลักษณะเด่นดังนี้
1. มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่
ขยายด้านข้าง
2. มีการแตกหน่อและใบใหม่ ไม่ตอ้ งดูแลมาก
3. หญ้าแฝกมีข้อลำต้น
ที่ถี่ ขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้
ตลอดปี
4. ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ ข ยาย
พันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ควบคุม
การแพร่ ขยายได้
5. มีใบยาว ตัดและแตก
ใหม่ง่าย แข็งแรง และทนต่อ
การย่อยสลาย
6. ระบบรากยาว สานกัน
แน่นและช่วยอุม้ น้ำ
7. บริเวณรากเป็นทีอ่ าศัยของจุลนิ ทรีย์ N
8. ปรับตัวกับสภาพต่างๆได้ดี ทนทานต่อโรคพืช
ทั่วไป

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

ปลูกหญ้าแฝก เพือ่ การฟืน้ ฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม
1. การเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ

2. การเพิม่ ปริมาณความชืน้ ในดิน
ในระบบที่มีการปลูกหญ้าแฝก พบว่าดินจะเก็บ
ความชืน้ ได้ยาวนานกว่า เนือ่ งจากส่วนของรากหญ้าแฝก
ประสานกันเป็นร่างแหจะช่วยดูดยึดน้ำไว้ในดิน เห็นได้จาก
ไม้ผลหรือพืชไร่ที่เจริญใกล้แถวหญ้าแฝก ปัจจัยหนึ่ง
คือระดับความชืน้ ในดินมีมากและยาวนานกว่า

3. การเพิม่ อัตราการระบายน้ำและอากาศ

การรักษาสภาพแวดล้อม

หญ้าแฝก เป็นพืชที่มีระบบรากหนาแน่นจำนวน
ระบบรากของหญ้าแฝกทีแ่ พร่กระจายในดิน มีสว่ น
ช่วยให้ดนิ มีการระบายน้ำ และอากาศได้ดมี ากขึน้ กว่าการ มากและเจริญในแนวลึกมากว่าด้านข้าง ประกอบกับ
หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ในสภาพดินทีม่ โี ลหะหนัก ลักษณะ
ไม่มรี ากหญ้าแฝก
ดังกล่าวจึงมีการนำหญ้าแฝกมาปลูกเพื่อใช้บำบัดน้ำทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท และดูดซับโลหะ
หนักจากดิน สำหรับวิธีการที่นำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อ
จุดประสงค์ในการรักษาสภาพแวดล้อม ได้แก่
1. การปลูกหญ้าแฝกรอบขอบบ่อบำบัดน้ำทิ้ง
เพือ่ ให้หญ้าแฝกช่วยดูดซับโลหะหนักบางชนิด
2. การปลูกหญ้าแฝก เพือ่ ดูดซับโลหะหนักจากดิน
3. การปลูกหญ้าแฝกแล้วให้น้ำทิ้งไหลผ่านใน
4. การเพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน
อัตราการไหลทีเ่ หมาะสม
บริเวณอิทธิพลของระบบรากหญ้าแฝก พบว่ามีเชือ้
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ยังมีนกั วิจยั ดำเนินการเพือ่
จุลนิ ทรียอ์ ยูม่ ากมายหลายชนิด ส่วนใหญ่จะมีผลดีตอ่ การ ศึกษาวิจัยการนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษา
เปลีย่ นแปลงธาตุอาหารพืชในดิน ช่วยดูดธาตุอาหารจาก สภาพแวดล้อม และบำบัดน้ำทิง้ ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อ
ดิน และส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นบริเวณ เนื่อง
รากหญ้าแฝก ลักษณะดังกล่าวส่งผลดีตอ่ การเป็นประโยชน์
ข้อมูลจาก : ความรู้เรื่องหญ้าแฝก กรมพัฒนาที่ดิน
ของธาตุอาหารพืชในดิน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
z สำนักวิจย
ั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ โทร 0-2579-1792
z สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
z กรมพัฒนาทีด
่ นิ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

เนื ่ อ งจากระบบรากของหญ้ า แฝกค่ อ นข้ า งมาก
และหนาแน่น มีมวลชีวภาพสูง และเจริญแทรกลงไปในดิน
ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงเป็นการเพิม่ อินทรียวัตถุให้แก่ดนิ
เมื ่ อ รากบางส่ ว นตายไป สำหรั บ ส่ ว นของใบ พบว่ า
หญ้าแฝกเจริญได้ค่อนข้างเร็ว มวลชีวภาพสูง ดังนั้น
การตัดใบคลุมดินจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่ม
อินทรียวัตถุให้แก่ดิน และยังช่วยเร่งการแตกหน่อของ
หญ้าแฝกด้วย

จากปัจจัยดังกล่าว การปลูกหญ้าแฝกในพืน้ ทีด่ นิ
เสือ่ มโทรมหรือพืน้ ทีด่ นิ มีปญ
ั หา จึงมีสว่ นช่วยฟืน้ ฟูและ
ปรับปรุงดินให้มสี ภาพดีขน้ึ เนือ่ งจากผลของอินทรียวัตถุ
ที่เพิ่มขึ้น และกิจกรรมของเชื้อจุลินทรีย์บริเวณราก
หญ้าแฝก รวมทัง้ การมีความชืน้ ทีย่ าวนานขึน้ สภาพดิน
จึงมีการพัฒนาและความอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ เป็นลำดับ

