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ก

ารใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพือ่ การอนุรกั ษ์ดนิ
และน้ำ และการฟื้นฟูทรัพยากรดินอย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้ การผลิตกล้าหญ้าแฝกเป็น
ขั้นตอนที่สำคัญในการเพิ่มปริมาณกล้าหญ้าแฝกให้
มากตามความต้องการ โดยทัว่ ไปหญ้าแฝกมีการขยาย
พันธุ์ตามธรรมชาติด้วยเมล็ดหน่อและแขนง การ
ขยายพันธุ์หญ้าแฝกนิยมใช้หน่อ เนื่องจากทำได้
สะดวกรวดเร็ว การขยายพันธุห์ ญ้าแฝกสามารถขยาย
พันธุไ์ ด้ 2 ประเภท คือ การขยายแม่พนั ธุห์ ญ้าแฝก
และการขยายกล้าหญ้าแฝก

1. การขยายพันธุใ์ นแปลงขนาดใหญ่
การขยายพั น ธุ ์ ห ญ้ า แฝกในแปลงขนาดใหญ่
เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการชลประทานและระบายน้ำดี
สามารถปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ โดยไม่ตอ้ งยกร่องก็ได้
การเตรียมต้นพันธุ์โดยแยกหน่อจากกอ นำมาตัดใบให้
เหลือความยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากให้สน้ั แช่ใน
ระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร เป็นเวลา 5-7 วัน รากจะแตก
ออกมาใหม่นำไปปลูกโดยใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 50
เซนติเมตร และระหว่างแถว 50 เซนติเมตร หลังจากปลูก
ต้องให้นำ้ อย่างสม่ำเสมอ เมือ่ อายุได้ 1 เดือน ใส่ปยุ๋ สูตร
15-15-15 ต้นละ 1 ช้อนชา เมือ่ ถึงอายุ 4-6 เดือน ให้ขดุ นำ
ไปเพาะชำในถุงพลาสติก หรือเตรียมเป็นกล้ารากเปลือย
สำหรับใช้ประโยชน์ได้ตอ่ ไป

ปลูกหญ้าแฝก ให้ทว่ั ถิน่ แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

การขยายแม่พันธุ์หญ้าแฝก คือ การนำ
แม่พนั ธุห์ ญ้าแฝกทีม่ ลี กั ษณะดี มาทำการขยายเพิม่ ปริมาณ
ทัง้ การปลูกลงดิน ปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่หรือการ
เพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ส่วนการขยายพันธุก์ ล้าหญ้าแฝก คือ
การนำหน่อทีไ่ ด้จากการขยายแม่พนั ธุม์ าเพาะชำเพือ่ นำ
ไปปลูกในพืน้ ที่ ได้แก่ กล้าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก และ
กล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย ซึง่ มีรายละเอียด ดังนี้

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
การขยายพันธุห์ ญ้าแฝก เพือ่ อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ฟืน้ ฟูสภาพดิน

การขยายกล้าหญ้าแฝกสำหรับใช้ปลูก
ให้สน้ั

1. การเตรียมกล้าหญ้าแฝกเพาะชำถุงตัดราก

โดยการแยกหน่อจากกอ ตัดใบให้ยาว 10 เซนติเมตร
นำมาล้างน้ำ มัดรวมกันวางลงบนขุยมะพร้าวทีช่ น้ื หรือแช่
ในระดับน้ำสูง 5 เซนติเมตร ในทีร่ ม่ เงา 4 วัน แล้วจึงคัด
หน่อทีอ่ อกรากมาปักชำในถุงพลาสติกขนาดเล็ก (2x6 นิว้ )
และใส่วัสดุเพาะชำที่ระบายน้ำดี มีธาตุอาหารสมบูรณ์
ดูแลรดน้ำในสภาพเรือนเพาะชำ เมือ่ อายุ 45-60 วัน ให้นำ
ไปปลูกในพืน้ ทีข่ ณะทีด่ นิ มีความชืน้

2. การเตรียมกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย
โดยการแยกหน่อจากกอ ตัดใบให้ยาว 20 เซนติเมตร
ตัดรากให้สั้นวางบนขุยมะพร้าวที่ชื้น หรือแช่ในน้ำให้
ท่วมราก จนกระทัง่ รากงอกขึน้ มายาว 1-2 เซนติเมตร นาน
ประมาณ 5-7 วัน จึงนำไปปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และ
หลังจากปลูกดินควรมีความชืน้ ติดต่อกันอย่างน้อย 15 วัน

ลักษณะเด่นของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์
การที่หญ้าแฝกถูกนำมาใช้ปลูกในการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ เนือ่ งมาจากมีลกั ษณะเด่นหลายประการ ดังนี้
1. มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่นไม่แผ่
ขยายด้านข้าง
2. มีการแตกหน่อและใบใหม่ไม่ตอ้ งดูแลมาก
3. หญ้าแฝกมีขอ้ ทีส่ ำต้นถี่ ขยายพันธุโ์ ดยใช้หน่อ
ได้ตลอดปี
4. ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุด์ ว้ ยเมล็ด ทำให้ควบคุม
การแพร่ขยายได้
5. มีใบยาว ตัดและแตกใหม่งา่ ย แข็งแรง และทน
ต่อการย่อยสลาย
6. ระบบรากยาว สานกันแน่นและช่วยอุม้ น้ำ
7. บริเวณรากเป็นทีอ่ าศัยของจุลนิ ทรีย์
8. ปรับตัวกับสภาพต่างๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืช
ทั่วไป
ข้อมูลจาก : กลุม่ วิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
ในการจัดการดิน
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทวงเกษตรและสหกรณ์
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ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

2. การขยายพันธุใ์ นถุงพลาสติกขนาดใหญ่
การขยายพันธุ์โดยการปลูกในถุงพลาสติกขนาด
ใหญ่ โดยวางเป็นแถวคูต่ ดิ กันระยะห่างระหว่างแถวคู่ 1
เมตร ยาวตามพื้นที่ใช้วัสดุปลูกที่มีการระบายน้ำดี เช่น
ดินร่วน ทราย และขีเ้ ถ้าแกลบ หรือขุยมะพร้าว ในสัดส่วน
1:2:1 การติดตัง้ ระบบน้ำพ่นฝอย หรือมีตาข่ายพรางแสง
นำหน่อมาปักชำดูแลจนกระทัง่ อายุ 4 เดือน จึงนำไปแยก
หน่อเพาะชำต่อไป
3. การขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่
การขยายพันธุโ์ ดยการเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ โดยการ
นำหน่อ หรือช่อดอกอ่อนของหญ้าแฝกมาผ่านกระบวน
การใช้เทคนิคปลอดเชือ้ เพาะเลีย้ งบนอาหารสังเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการ ทำให้สามารถเพิ่มปริมาณหญ้าแฝก
ได้มากในเวลาที่รวดเร็ว จะได้กล้าหญ้าแฝกขนาดเล็กๆ
ที่มีความสม่ำเสมอ และเมื่อนำกล้าหญ้าแฝกจากการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาปลูก จำเป็นต้องใช้หน่อใหม่เป็น
แม่พนั ธุอ์ ยูเ่ ป็นระยะเพือ่ ให้ได้กล้าหญ้าแฝกทีม่ คี ณ
ุ ภาพ

