
ญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้า ท่ีข้ึนเป็นกอ
หนาแน่นอยู่ตามธรรมชาติท่ัวทุกภาคของ
ประเทศจากท่ีลุ่มถึงท่ีดอน สามารถข้ึนได้ดี

ในดินเกือบทกุชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ
มีรากยาวและมีจำนวนรากมาก เติบโตหย่ังลึกลง
ไปในดินไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง
สามารถนำมาปลูกเพื่อการ
อน ุร ั กษ ์ด ินและน ้ ำ ได ้ด ี
หญ้าแฝกท่ีพบในประเทศ ไทย
จำแนกออกได้เป็น 2 ชนิด
ด้วยกัน คือ “หญ้าแฝกลุ่ม
และหญ้าแฝกดอน”
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สำนกันเิทศและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารพฒันาทีดิ่น  กรมพฒันาทีดิ่น  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สนท.030012-2550

สายพันธ์ุหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

หญ้าแฝกลุ่ม มีใบและรากยาวกว่าหญ้าแฝกดอน
เนื้อใบค่อนข้างเนียน มีไขเคลือบมากทำให้มักเจริญเติบโต
ได้ดีในทีท่ี่มีความช้ืนสงูและในนำ้แช่ขัง ใบช้ีตรง เม่ือยาวเต็ม
ท่ีจะหกัพับเปน็มุมแหลม การขยายพนัธุด้์วยหนอ่มีอัตราการ
รอดสงู ไม่ชอบทีร่่มรำไร เจริญเติบโตและขยายกอไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว แต่ต้องมีการตัดใบจึงจะมีอายุยืนยาว

หญ้าแฝกดอน พบทั่วไปในที ่ค่อนข้างแห้งแล้ง
สามารถขึ้นได้ในที่แดดจัดและที่ร่มรำไร กอจะเตี ้ยกว่า
หญ้าแฝกลุ่ม ใบหยาบมไีขเคลอืบนอ้ยทำใหดู้กร้าน  ใบเม่ือ
ยาวเต็มที่จะโค้งลงคล้ายตะไคร้ หลังปลูกเมื่อตั้งตัวได้แล้ว
ต้องการการดูแลน้อยกว่าหญ้าแฝกลุ่ม

ห

ปลกูหญา้แฝก ใหท่ั้วถ่ิน แผ่นดินไทยอดุมสมบรูณ์

ข้อแตกต่างระหว่างหญ้าแฝกลุ่มและหญ้าแฝกดอน
หญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกดอน

1. กอมีพุ่มใบยาวตั้งตรงสูง 1. กอมีใบยาวแผ่โค้งลงคลา้ยตะไคร้
2. กอสูง 150-200 เซนติเมตร 2. กอสูง 100-150 เซนติเมตร
3. ใบยาว 45-100 เซนติเมตร 3. ใบยาว 35-80 เซนตเิมตร

กว้าง 0.6-1.2 เซนติเมตร กว้าง 0.4-0.8 เซนติเมตร
4. ใบสเีขียวเขม้ หลงัใบโคง้ ทอ้งใบออก 4. ใบสเีขียวเขม้ หลงัใบเปน็เสน้แขง็

สีขาว สามเหลี่ยม
5. ใบเนียน มีไขเคลือบมากจึงดูนุ่มมัน 5. ใบหยาบ สากคาย มีไขเคลอืบนอ้ย

ดูกร้านไม่เหลือบมัน
6. มีการแตกตะเกียงและแตกแขนงลำต้น 6. ไม่มีการแตกตะเกียงและแตกแขนง

ลำต้น
7. ช่อดอกสูง 150-250 เซนติเมตร 7. ช่อดอกสูง 100-150 เซนติเมตร
8. รากหยั่งลึก 100-300 เซนติเมตร 8. รากหยัง่ลึก 80-100 เซนตเิมตร

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย



ดนิมปัีญหา ปรกึษา หมอดนิอาสาหมูบ้่าน-ตำบล ทีใ่กลบ้้าน

หรอืที่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน โทร 0-2579-1792
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
กรมพฒันาทีด่นิ ถนนพหลโยธนิ เขตจตจัุกร กทม 10900
โทร 0-2579-8515

สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ

ข้อมูลจาก : กลุ่มวิจัยและพฒันาการใชป้ระโยชนห์ญ้าแฝก
ในการจัดการดิน
สำนกัวจัิยและพฒันาการจดัการทีด่นิ  กรมพฒันาทีด่นิ

พ้ืนท่ีดินลูกรัง
- หญา้แฝกดอน ได้แก่ สายพนัธุเ์ลย และประจวบ-

คีรีขันธ์
- หญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ สายพันธุ์ศรีลังกา, กำแพง-

เพชร 2, สุราษฎร์ธาน ีและสงขลา 3
สายพันธ์ุหญ้าแฝกท่ีเหมาะสมสำหรบัภาคต่างๆ

ภาคเหนอื ได้แก่ สายพนัธุศ์รีลังกา นครสวรรค ์ และ
กำแพงเพชร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สายพันธุ์ร้อยเอ็ด
และสงขลา 3

ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ สายพันธุ ์
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กำแพงเพชร 1 กำแพงเพชร 2
สุราษฎร์ธานี และสงขลา 3 สายพันธุ์ที่สามารถขึ้นได้ใน
สภาพดนิเคม็ คือ ราชบุรี ประจวบครีีขันธ์

ภาคใต้ ได้แก่ สายพนัธุส์งขลา 3 และสรุาษฎร์ธานี
ฤดูกาลปลูกหญ้าแฝกท่ีเหมาะสม

ฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม ได้แก่ ในช่วงต้นฤดูฝน
และควรปลูกในขณะที่ดินมีความชุ่มชื้น แต่สำหรับพื้นที่
ที่สามารถให้น้ำได้ก็ควรปลูกก่อนฤดูฝน ทั้งนี้ก็เพื่อให้หญ้า
แฝกมีการเจริญเติบโต ซึง่เม่ือถงึฤดูฝนรัว้หญ้าแฝกท่ีปลกูไว้
ก็พร้อมที่จะกรองตะกอนดินและซับน้ำฝนที่ไหลบ่า เอาไว้
ทำหนา้ท่ีป้องกันการชะลา้งพังทลายไดต้ั้งแต่ฤดูฝนแรก โดย
ทั่วไปหญ้าแฝกจะตั้งตัวและแตกกอชิดติดกันเป็นแนวรั้ว
หญา้แฝกทีดี่จะใชเ้วลาอยา่งนอ้ยประมาณ 3 เดือน

การนำหญ้าแฝกประเภทหญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝก
ดอนมาใช้ประโยชนใ์ห้เหมาะสมในพืน้ท่ีแต่ละแหง่ ต้องคำนงึ
ถึงการดูแลปฏบิติักับพชืหลกัเปน็สำคญั ถ้าพืชหลกัต้องการ
การดูแลปฏบัิติน้อย เช่น พืชไร่ควรใช้หญา้แฝกดอน ถ้าพืช
หลักต้องการการดูแลรักษาปฏิบัติเก่ียวกับการพรวนดิน การ
ใส่ปุ๋ย เก็บเกี่ยวผลผลิต ฯลฯ เช่น พืชผัก ไม้ผล ควรใช้
หญา้แฝกลุ่ม เพราะหญา้แฝกดอนมใีบคมและขนมาก เป็น
อุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติงานทำให้เกิดการระคายเคือง ยกเว้น
กรณีทีต้่องการใช้หญา้แฝกปลกูในพืน้ทีร่่มรำไร จะต้องใช้
หญา้แฝกดอน ซ่ึงทนรม่มากกว่าหญ้าแฝกลุ่ม ส่วนสายพนัธุ์
ในประเภทหญา้แฝกลุ่มหรือในประเภทหญา้แฝกดอน แต่ละ
สายพันธุ์มีคุณสมบัติในการอนุรักษ์ดินและน้ำไม่แตกต่างกัน

สายพันธุ์หญ้าแฝกที่ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
กรมพัฒนาที่ดินได้คัดเลือกหญ้าแฝก โดยการสำรวจ

รวบรวมจากสภาพนเิวศวิทยาต่างๆ ท่ัวประเทศ จำนวน 122
ตัวอยา่ง จากทำการคดัเลอืกในเบือ้งตน้ ได้จำนวน 28 สาย
พันธ์ุ นำมาปลูกทดสอบคัดเลือกได้ สายพันธ์ุท่ีมีลักษณะเด่น
ทางการอนรัุกษ์ดินและนำ้จำนวน 10 สายพันธุ ์ดังนี้
สายพนัธุห์ญา้แฝกลุม่ 4 สายพนัธุ ์ได้แก่

สายพันธุ ์ศรีลังกา กำแพงเพชร 2 สุราษฏร์ธานี
สงขลา 3
สายพันธุห์ญา้แฝกดอน 6 สายพันธุ ์ได้แก่

สายพันธุ์เลย นครสวรรค์ กำแพงเพชร ร้อยเอ็ด
ราชบุรี ประจวบครีีขันธ์
สายพันธ์ุหญ้าแฝกท่ีเหมาะสมสภาพดนิ

การนำหญ้าแฝกไปปลูกในแต่ละพื ้นท ี ่ จะต้อง
พิจารณาถึงสายพันธ์ุหญ้าแฝกท่ีมีการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม
กับพื้นที่ด้วย การเลือกพันธุ์หญ้าแฝกที่เหมาะสมจะทำให้
หญ้าแฝกมีการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้เร็ว เช่น
มีลักษณะของความทนทานต่อความแห้งแล้ง กอมีขนาด
ใหญ่แตกกอแน่น

ในพื้นที ่ปลูกที ่มีการจัดการดี มีแหล่งน้ำเพียงพอ
และดินมีความอุดมสมบูรณ์การนำหญ้าแฝกไปปลูกจะ
ประสบความสำเรจ็ได้ง่าย แต่ในกรณท่ีีพ้ืนทีมี่สภาพแหง้แล้ง
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ และอาศัยแต่น้ำฝนธรรมชาติ
จะต้องมีการดูแลเอาใจใสเ่ป็นพิเศษ โดยเฉพาะการปลกูควร
ปลูกต้นฤดูฝนท่ีดินมีความชุ่มช้ืนต่อเน่ืองจนหญ้าแฝกต้ังตัวได้
และแตกยอดใหม ่หลงัจากน้ันหญา้แฝกจะเจริญสานกนัแนน่
เป็นเสมอืนกำแพงธรรมชาต ิทำหนา้ท่ีในการอนรัุกษ์ดินและ
น้ำได้เป็นอย่างดี
พ้ืนท่ีดินทราย

- หญ้าแฝกดอน ได้แก่ สายพันธ์ุนครสวรรค,์ กำแพง
เพชร 1, ร้อยเอด็และราชบรีุ

- หญา้แฝกลุ่ม ได้แก่ สายพนัธุก์ำแพงเพชร 2 และ
สงขลา 3
พ้ืนท่ีดินร่วน-เหนยีว

- หญา้แฝกดอน ได้แก่ สายพนัธุเ์ลย, นครสวรรค,์
กำแพงเพชร 1, ราชบุรี และประจวบครีีขันธ์

- หญ้าแฝกลุ ่ม ได้แก่ สายพันธุ ์ส ุราษฎร์ธานี
และสงขลา 3

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย


