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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สายพันธุห์ ญ้าแฝกในการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ

www.ldd.go.th

ญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า ทีข่ น้ึ เป็นกอ
หนาแน่นอยูต่ ามธรรมชาติทว่ั ทุกภาคของ
ประเทศจากทีล่ มุ่ ถึงทีด่ อน สามารถขึน้ ได้ดี
ในดินเกือบทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ
มีรากยาวและมีจำนวนรากมาก เติบโตหยัง่ ลึกลง
ไปในดินไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง
สามารถนำมาปลูกเพื่อการ
ข้อแตกต่างระหว่างหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน
อนุ ร ั ก ษ์ ด ิ น และน้ ำ ได้ ด ี
หญ้าแฝกลุม่
หญ้าแฝกดอน
หญ้าแฝกทีพ่ บในประเทศ ไทย
จำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด 1. กอมีพุ่มใบยาวตั้งตรงสูง
1. กอมีใบยาวแผ่โค้งลงคล้ายตะไคร้
2. กอสูง 100-150 เซนติเมตร
ด้วยกัน คือ “หญ้าแฝกลุ่ม 2. กอสูง 150-200 เซนติเมตร
3. ใบยาว 45-100 เซนติเมตร
3. ใบยาว 35-80 เซนติเมตร
และหญ้าแฝกดอน”
กว้าง 0.6-1.2 เซนติเมตร
4. ใบสีเขียวเข้ม หลังใบโค้ง ท้องใบออก
สีขาว
5. ใบเนียน มีไขเคลือบมากจึงดูนุ่มมัน

6. มีการแตกตะเกียงและแตกแขนงลำต้น
7. ช่อดอกสูง 150-250 เซนติเมตร
8. รากหยั่งลึก 100-300 เซนติเมตร

กว้าง 0.4-0.8 เซนติเมตร
4. ใบสีเขียวเข้ม หลังใบเป็นเส้นแข็ง
สามเหลี่ยม
5. ใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบน้อย
ดูกร้านไม่เหลือบมัน
6. ไม่มีการแตกตะเกียงและแตกแขนง
ลำต้น
7. ช่อดอกสูง 100-150 เซนติเมตร
8. รากหยัง่ ลึก 80-100 เซนติเมตร

ปลูกหญ้าแฝก ให้ทว่ั ถิน่ แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

ห

หญ้าแฝกลุ่ม มีใบและรากยาวกว่าหญ้าแฝกดอน
เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมากทำให้มักเจริญเติบโต
ได้ดใี นทีท่ ม่ี คี วามชืน้ สูงและในน้ำแช่ขงั ใบชีต้ รง เมือ่ ยาวเต็ม
ทีจ่ ะหักพับเป็นมุมแหลม การขยายพันธุด์ ว้ ยหน่อมีอตั ราการ
รอดสูง ไม่ชอบทีร่ ม่ รำไร เจริญเติบโตและขยายกอได้อย่าง
รวดเร็ว แต่ต้องมีการตัดใบจึงจะมีอายุยืนยาว
หญ้ า แฝกดอน พบทั่วไปในที่ค ่อนข้างแห้งแล้ง
สามารถขึ้นได้ในที่แดดจัดและที่ร่มรำไร กอจะเตี้ยกว่า
หญ้าแฝกลุม่ ใบหยาบมีไขเคลือบน้อยทำให้ดกู ร้าน ใบเมือ่
ยาวเต็มที่จะโค้งลงคล้ายตะไคร้ หลังปลูกเมื่อตั้งตัวได้แล้ว
ต้องการการดูแลน้อยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
สายพันธุ์หญ้าแฝกที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์

พืน้ ทีด่ นิ ลูกรัง



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

หรือที่

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

- หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธุเ์ ลย และประจวบกรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกหญ้าแฝก โดยการสำรวจ
รวบรวมจากสภาพนิเวศวิทยาต่างๆ ทัว่ ประเทศ จำนวน 122 คีรีขันธ์
- หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ สายพันธุ์ศรีลังกา, กำแพงตัวอย่าง จากทำการคัดเลือกในเบือ้ งต้น ได้จำนวน 28 สาย
พันธุ์ นำมาปลูกทดสอบคัดเลือกได้ สายพันธุท์ ม่ี ลี กั ษณะเด่น เพชร 2, สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3
สายพันธุห์ ญ้าแฝกทีเ่ หมาะสมสำหรับภาคต่างๆ
ทางการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำจำนวน 10 สายพันธุ์ ดังนี้
ภาคเหนือ ได้แก่ สายพันธุศ์ รีลงั กา นครสวรรค์ และ
สายพันธุห์ ญ้าแฝกลุม่ 4 สายพันธุ์ ได้แก่
สายพันธุ์ศรีลังกา กำแพงเพชร 2 สุราษฏร์ธานี กำแพงเพชร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สายพันธุ์ร้อยเอ็ด
สงขลา 3
และสงขลา 3
สายพันธุห์ ญ้าแฝกดอน 6 สายพันธุ์ ได้แก่
ภาคกลางและภาคตะวั น ออก ได้ แ ก่ สายพั น ธุ ์
สายพันธุ์เลย นครสวรรค์ กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กำแพงเพชร 1 กำแพงเพชร 2
ราชบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3 สายพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ใน
สายพันธุห์ ญ้าแฝกทีเ่ หมาะสมสภาพดิน
สภาพดินเค็ม คือ ราชบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์
การนำหญ้ า แฝกไปปลู ก ในแต่ ล ะพื ้ น ที ่ จะต้ อ ง
ภาคใต้ ได้แก่ สายพันธุส์ งขลา 3 และสุราษฎร์ธานี
พิจารณาถึงสายพันธุห์ ญ้าแฝกทีม่ กี ารเจริญเติบโตทีเ่ หมาะสม
ฤดูกาลปลูกหญ้าแฝกทีเ่ หมาะสม
กับพื้นที่ด้วย การเลือกพันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมจะทำให้
ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม ได้แก่ ในช่วงต้นฤดูฝน
หญ้าแฝกมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็ว เช่น
มีลักษณะของความทนทานต่อความแห้งแล้ง กอมีขนาด และควรปลูกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น แต่สำหรับพื้นที่
ที่สามารถให้น้ำได้ก็ควรปลูกก่อนฤดูฝน ทั้งนี้ก็เพื่อให้หญ้า
ใหญ่แตกกอแน่น
ในพื้นที่ปลูกที่มีการจัดการดี มีแหล่งน้ำเพียงพอ แฝกมีการเจริญเติบโต ซึง่ เมือ่ ถึงฤดูฝนรัว้ หญ้าแฝกทีป่ ลูกไว้
ก็พร้อมที่จะกรองตะกอนดินและซับน้ำฝนที่ไหลบ่า เอาไว้
และดิ น มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ก ารนำหญ้ า แฝกไปปลู ก จะ
ประสบความสำเร็จได้งา่ ย แต่ในกรณีทพ่ี น้ื ทีม่ สี ภาพแห้งแล้ง ทำหน้าทีป่ อ้ งกันการชะล้างพังทลายได้ตง้ั แต่ฤดูฝนแรก โดย
ทั่วไปหญ้าแฝกจะตั้งตัวและแตกกอชิดติดกันเป็นแนวรั้ว
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และอาศัยแต่น้ำฝนธรรมชาติ
จะต้องมีการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ โดยเฉพาะการปลูกควร หญ้าแฝกทีด่ จี ะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ 3 เดือน
การนำหญ้าแฝกประเภทหญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝก
ปลูกต้นฤดูฝนทีด่ นิ มีความชุม่ ชืน้ ต่อเนือ่ งจนหญ้าแฝกตัง้ ตัวได้
และแตกยอดใหม่ หลังจากนัน้ หญ้าแฝกจะเจริญสานกันแน่น ดอนมาใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมในพืน้ ทีแ่ ต่ละแห่ง ต้องคำนึง
ถึงการดูแลปฏิบตั กิ บั พืชหลักเป็นสำคัญ ถ้าพืชหลักต้องการ
เป็นเสมือนกำแพงธรรมชาติ ทำหน้าทีใ่ นการอนุรกั ษ์ดนิ และ
การดูแลปฏิบตั นิ อ้ ย เช่น พืชไร่ควรใช้หญ้าแฝกดอน ถ้าพืช
น้ำได้เป็นอย่างดี
หลักต้องการการดูแลรักษาปฏิบตั เิ กีย่ วกับการพรวนดิน การ
พืน้ ทีด่ นิ ทราย
ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ เช่น พืชผัก ไม้ผล ควรใช้
- หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธุน์ ครสวรรค์, กำแพง หญ้าแฝกลุม่ เพราะหญ้าแฝกดอนมีใบคมและขนมาก เป็น
เพชร 1, ร้อยเอ็ดและราชบุรี
อุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดการระคายเคือง ยกเว้น
- หญ้าแฝกลุม่ ได้แก่ สายพันธุก์ ำแพงเพชร 2 และ กรณีทต่ี อ้ งการใช้หญ้าแฝกปลูกในพืน้ ทีร่ ม่ รำไร จะต้องใช้
สงขลา 3
หญ้าแฝกดอน ซึง่ ทนร่มมากกว่าหญ้าแฝกลุม่ ส่วนสายพันธุ์
พืน้ ทีด่ นิ ร่วน-เหนียว
ในประเภทหญ้าแฝกลุม่ หรือในประเภทหญ้าแฝกดอน แต่ละ
- หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธุเ์ ลย, นครสวรรค์, สายพันธุ์มีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่แตกต่างกัน
กำแพงเพชร 1, ราชบุรี และประจวบคีรขี นั ธ์
ข้อมูลจาก : กลุม่ วิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
- หญ้ า แฝกลุ ่ ม ได้ แ ก่ สายพั น ธุ ์ ส ุ ร าษฎร์ ธ านี
ในการจัดการดิน
สำนักวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
และสงขลา 3

