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สำนักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีด่ น
ิ กรมพัฒนาทีด่ น
ิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การปลูกหญ้าแฝกอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำนอกพืน้ ทีเ่ กษตร

รูปแบบในการปลูกหญ้าแฝกในสภาพพื้นที่
ต่างๆ ดังนี้

www.ldd.go.th

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก
หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าทีข่ น้ึ เป็นกอหนา
แน่นอยู่ตามธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศจาก
ทีล่ มุ่ จนถึงทีด่ อน สามารถขึน้ ได้ดใี นดินเกือบทุกชนิด
เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลางกอ
ประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ
0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร
กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโต
ในแนวดิง่ มากกว่าออกทางด้านข้าง และมีจำนวนราก
มากจึงเป็นพืชทีท่ นแล้งได้ดี รากจะประสานติดต่อกัน
หนาแน่นเสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน สามารถ
กักเก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบรากจะแผ่ขยาย
กว้างเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเท่านัน้ ไม่เป็น
อุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง จึงสามารถนำมา
ปลูกเพือ่ ใช้ในการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วย
ให้ดินมีความชุ่มชื้นและรักษาหน้าดินรักษาสภาพ
แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำ
ไปปลูกบนพืน้ ทีส่ องข้างของทางชลประทาน อ่างเก็บ
น้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ขอบตลิ่ง คอสะพาน ไหล่ถนน
เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายได้

1) พื ้ น ที ่ ภ ู เ ขาที ่ ม ี ค วามลาดชั น มากกว่ า 45
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป การปลูกหญ้าแฝกต้องปลูกเป็นแถว
ขวางความลาดชันเช่นเดียวกับพืน้ ทีเ่ กษตร ระยะระหว่าง
แถวใช้ระยะห่างเท่ากับความแตกต่างระดับในแนวดิง่ 50
เซนติเมตร และในกรณีทม่ี คี วามลาดชันสูงมากทำให้ดนิ ตืน้
จะต้องใช้ไม้ไผ่หรือวัสดุอน่ื ๆ สานกัน้ เป็นแถบช่วยยึดไม่ให้
หญ้าแฝกหลุดร่วมก่อนที่รากจะงอกยึดจับดิน หรือปลูก
หญ้าแฝกล้อมต้นไม้ปา่ เป็นครึง่ วงกลม ในตำแหน่งทีห่ า่ ง
จากทรงพุม่ 30 เซนติเมตร โดยหันครึง่ วงกลมรับน้ำจาก
ทีส่ งู ควรใช้หญ้าแฝกดอนซึง่ จะทนร่มและทนแล้ง รวมถึง
ต้องการการดูแลภายหลังทีต่ ง้ั ตัวได้แล้วน้อยกว่าหญ้าแฝก
ลุม่

ปลูกหญ้าแฝก ให้ทว่ั ถิน่ แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์

ด้วยพระบารมี ฟื้นฟูปฐพีไทย

การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่
เกษตร ต้องปลูกเป็นแถวเดีย่ วขวางความลาดชันของ
พืน้ ทีเ่ ป็นช่วงๆ เช่นเดียวกันการปลูกในพืน้ ทีเ่ กษตร เพือ่
ให้แถวของหญ้าแฝกเป็นแนวรั้วคล้ายกำแพงกั้น ชะลอ
ความเร็วของน้ำและดักตะกอนดินไม่ให้ไหลลงสู่พื้นที่
ตอนล่าง พืน้ ทีเ่ หล่านี้ ได้แก่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีป่ ลูกป่า ลำธาร
คลอง แม่นำ้ อ่างเก็บน้ำ ถนน

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น

การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่เกษตร

6) ถนนทางลำเลี ย ง การปลู ก หญ้ า แฝกจะ
ต้องปลูกบริเวณด้านข้างของไหล่ถนน โดยเฉพาะถนน
ลาดยางจะปลูกในส่วนไหล่ทางที่เป็นลูกรัง และต้องไม่
บดบังวิสยั ทัศน์ในการขับขีย่ านพาหนะ จำนวนแถวขึน้ กับ
เปอร์เซ็นต์และความยาวของความลาดชัน ถนนปกติจะใช้
ระยะ 1.5 เมตรจากขอบถนน กรณีถนนทีต่ ดั ผ่านภูเขา
สูงชัน ด้านภูเขาที่ตัดดินออกจะต้องปลูกหญ้าแฝกเป็น
แถวขวางความลาดชัน โดยใช้ไม้ไผ่สานช่วยยึดดินและ
หญ้าแฝกไว้ขณะทีห่ ญ้าแฝกยังอยูใ่ นระหว่างตัง้ ตัว จำนวน
แถวและระยะห่างขึ้นกับความลาดชัน ซึ่งใช้ระยะตาม
แนวดิง่ 50 เซนติเมตร ส่วนด้านดินถมใช้หญ้าแฝกปลูก
เป็นแนวตามความลาดชันวิธเี ดียวกับด้านหน้าผา และปลูก
หญ้าแฝกบริเวณทางระบายน้ำเป็นรูปตัววีคว่ำพาดผ่าน
ร่องน้ำ ส่วนแหลมของตัววีคว่ำจะอยูก่ ลางร่องน้ำ หันหัว
ทวนน้ำ แขนทัง้ สองข้างของตัววีจะพาดขึน้ ไปถึงขอบถนน
และขอบเขา ร่องน้ำทีอ่ ยูท่ ส่ี งู ชันระยะห่างแนวตัววี 1 เมตร
ถ้าสูงชันน้อยระยะห่างแนวตัววี 2 เมตร และบนภูเขา
สูงชันมากมักเป็นพืน้ ทีท่ รุ ะกันดารหรือเป็นป่า มีรม่ เงามาก
จึงควรใช้หญ้าแฝกดอน
ข้อมูลจาก กลุม่ วิจยั และพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
ในการจัดการดิน
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
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2) พื้นที่ภูเขาเป็นพื้นที่ที่มีความลาดชัน 35-45
เปอร์เซ็นต์ การปลูกหญ้าแฝกจะต้องปลูกเป็นแถวแนว
ขวางความลาดชัน ระยะระหว่างแถวเท่ากับความแตกต่าง
ระดับในแนวดิง่ 1 เมตร ถ้าตรงกับต้นไม้กส็ ามารถดัดแถว
หญ้าแฝกหลบแนวต้นไม้ได้เล็กน้อย และถ้าระยะระหว่าง
แถวห่างก็สามารถปลูกหญ้าแฝกล้อมต้นไม้เป็นรูปครึ่ง
วงกลม
3) พืน้ ทีท่ ม่ี คี วามลาดชันต่ำกว่า 35 เปอร์เซ็นต์
สามารถปลูกหญ้าแฝกได้ในรูปแบบเดียวกับในพืน้ ทีเ่ กษตร
ดังกล่าวข้างต้น
4) พืน้ ที่ แม่นำ้ คลอง ลำธาร คลองระบายน้ำ
คลองส่งน้ำ สามารถปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวขนานไปตาม
ความยาวของแม่นำ้ คลองหรือลำธารนัน้ โดยปลูกห่าง
จากริมฝัง่ เข้าไป 50 เซนติเมตร และปลูกทัง้ 2 ฝัง่
5) อ่างเก็บน้ำ การปลูกหญ้าแฝกปลูกเป็นแถว
ตามระดับ 3 แถว ดังนี้
- แถวที่ 1 ปลูกทีร่ ะดับเก็บกักน้ำรอบอ่าง ยกเว้น
บริเวณคันหรือสันอ่างเก็บน้ำ
- แถวที่ 2 ปลูกทีร่ ะดับสูงกว่าแถวที่ 1 ตามแนว
ดิ่ง 20 เซนติเมตร รอบอ่างยกเว้นบริเวณคันหรือ
สันอ่างเก็บน้ำ
- แถวที่ 3 ปลูกทีร่ ะดับต่ำกว่าแถวที่ 1 ตามแนวดิง่
20 เซนติเมตร รอบอ่างยกเว้นบริเวณคันหรือสันอ่างเก็บ
น้ำ

