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หญ้าแฝกเป็นพืชตระกูลหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ
หนาแน่นอยูต่ ามธรรมชาติ ทัว่ ทุกภาคของประเทศ
จากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ดีในดินเกือบ
ทุกชนิด เจริญเติบโตโดยการแตกกอ เส้นผ่าศูนย์กลาง
กอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ
0.5-1.5 เมตร ใบแคบยาว ประมาณ 75 เซนติเมตร
กว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง เจริญเติบโต
ในแนวดิง่ มากกว่าออกทางด้านข้างและมีจำนวนราก
มากจึงเป็นพืชทีท่ นแล้งได้ดี รากจะประสานติดต่อกัน
หนาแน่นเสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดิน สามารถกัก
เก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบรากจะแผ่ขยายกว้าง
เพียง 50 เซนติเมตรโดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็น
อุปสรรคต่อพืชทีป่ ลูกข้างเคียง จึงสามารถนำมาปลูก
เพือ่ ใช้ในการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เป็นวิธหี นึง่ ทีจ่ ะช่วยให้
ดินมีความชุ่มชื้นและรักษาหน้าดิน รักษาสภาพ
แวดล้อมและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำ
ไปปลูกบนพื้นที่สองข้างของทางชลประทาน อ่าง
เก็บน้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ขอบตลิง่ คอสะพาน ไหล่ถนน
เพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายได้

รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดิน
1) การปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงบำรุงดิน เพือ่ เพิม่
ความพรุน ความร่วนซุย ธาตุอาหาร และชีวภาพของดิน
การปลูกกรณีนใ้ี ช้ปรับปรุงพืน้ ทีเ่ สือ่ มโทรม ต้องปลูกเต็ม
พืน้ ทีท่ จ่ี ะปรับปรุง และปลูกแบบดำนาข้าว ใช้ระยะปลูก
ระหว่างต้นและระหว่างแถว 50x50 เซนติเมตร ควรใช้
หญ้าแฝกลุ่ม หลังจากปลูก 3 เดือนหญ้าแฝกจะเจริญ
เติบโต ต้องตัดใบคลุมพืน้ ทีแ่ ละเป็นการเร่งรากหยัง่ ลึกลง
ดินมากขึน้ และแตกหน่อมากขึน้ หลังปลูกอายุ 4-5 เดือน
ถ้าหญ้าแฝกแตกหน่อได้กอละ 30-40 หน่อ สามารถขุดออก

ปลูกหญ้าแฝก ให้ทว่ั ถิน่ แผ่นดินไทยอุดมสมบูรณ์
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก

การปลูกหญ้าแฝกนอกจากจะช่วยในการอนุรักษ์
ดินและน้ำแล้ว ยังมีบทบาททีส่ ำคัญในการปรับปรุงบำรุง
ดินทัง้ ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใบและราก
ของหญ้าแฝกนั้น เมื่อมีการย่อยสลายสามารถปล่อย
ธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารรองแก่ดนิ รากหญ้าแฝก
จะช่วยให้ดนิ ร่วนซุย เนือ่ งจากรากหญ้าแฝกหยัง่ ลึกลงดิน
จึงมีการดูดธาตุอาหารจากดินล่างขึน้ มาหมุนเวียน และยัง
พบจุลนิ ทรียท์ เ่ี ป็นประโยชน์หลายชนิดอาศัยอยูใ่ นบริเวณ
รากของหญ้าแฝก เมือ่ รากหญ้าแฝกตายลงเกิดช่องว่าง
สำหรับน้ำและอากาศถ่ายเทได้สะดวก เป็นสภาพที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช หรือช่วยให้ปยุ๋ ทีใ่ ส่
ซึมลงดินได้มากขึน้

ดินมีปญั หา ปรึกษา หมอดินอาสาหมูบ่ า้ น-ตำบล ทีใ่ กล้บา้ น
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การปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับปรุงบำรุงดินนี้ เป็น
วิธีการเดียวกับการทำแปลงแม่พันธุ์หญ้าแฝกเพื่อขยาย
พันธุ์ และเกษตรกรไม่จำเป็นต้องปลูกหญ้าแฝกครัง้ เดียว
เต็มพื้นที่ที่มีอยู่ สามารถหมุนเวียนปลูกโดยยังมีที่ว่างไว้
ปลูกพืชอืน่ ๆ ทีส่ ร้างรายได้แก่ครอบครัวด้วย
- การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเร่งให้ไม้ยืนต้นโตเร็วขึ้น
ควรปลูกเป็นแถวเดียวเป็นวงกลมล้อมต้น จำนวน 2 วง
วงแรกห่างจากขอบรัศมีทรงพุม่ ในขณะนัน้ 30 เซนติเมตร
วงทีส่ องอยูห่ า่ งจากวงแรกออกไปเป็นระยะ 50 เซนติเมตร
เมือ่ ต้นไม้โตขึน้ จนทรงพุม่ ต้นไม้ บังแนวหญ้าแฝกให้ขดุ กอ
หญ้าแฝกวงแรกออก โดยทิง้ รากไว้ในดิน นำต้นหญ้าแฝก
ที ่ ไ ด้ ไ ปขยายพั น ธุ ์ ป ลู ก ออกห่ า งไปจากวงที ่ ส อง 50
เซนติเมตร ทำการขยายวงหญ้าแฝกทุกครั้งที่รัศมีทรง
พุม่ ต้นไม้เจริญมาถึง เมือ่ ต้นไม้นน้ั โตเต็มทีจ่ งึ หยุดขยายวง
จะทำให้ตน้ ไม้เจริญเติบโตต่อเนือ่ งและรวดเร็ว
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2) การปลูกหญ้าแฝกเพื่อควบคุมความชื้นใน
ดินกับไม้ยืนต้น สามารถเพิ่มความชื้นในดินได้และใน
กรณีลดระดับน้ำในดินด้วยมีวธิ กี ารดังนี้
- การปลูกหญ้าแฝกเพื่อเพิ่มความชื้นในดิน
กรณีเฉพาะต้นไม้ยืนต้น ทำได้โดยปลูกหญ้าแฝกแถว
เดีย่ วเป็นวงรอบต้นไม้ โดยปลูกห่างจากขอบรัศมีทรงพุม่
30 เซนติเมตร หรือบนพืน้ ทีล่ าดชันปลูกเป็นครึง่ วงกลมหัน
ด้านครึง่ วงกลมรับน้ำจากพืน้ ทีต่ อนบน ควรใช้หญ้าแฝกลุม่
เมือ่ หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้ 4 เดือน ตัดใบคลุมโคนต้นไม้
ยืนต้นทีใ่ ช้หญ้าแฝกปลูกล้อมรอบ
- การปลูกหญ้าแฝกควบคุมระดับน้ำในดิน
กรณีเป็นพืชไม้ยนื ต้นทีป่ ลูกในทีล่ มุ่ มีนำ้ ขังชัว่ คราว โดยปลูก
หญ้าแฝกแถวคู่รอบทรงพุ่มห่างจากรัศมีของทรงพุ่ม 30
เซนติเมตร จะสามารถลดระดับน้ำใต้ดนิ เช่น การปลูก
หญ้าแฝกลุ่มในสวนมังคุดที่น้ำท่วมขังชั่วคราวจะลดการ
เกิดโรคยางไหล เป็นต้น
- การปลูกหญ้าแฝกควบคุมระดับน้ำในดินบน
พืน้ ทีท่ ง้ั ผืน ทำได้โดยปลูกหญ้าแฝกแบบดำนาข้าว ระยะ
ระหว่างต้นและระหว่างแถว 50x50 เซนติเมตรควรใช้
หญ้าแฝกลุม่
ข้อมูลจาก กลุ่มวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์
หญ้าแฝกในการจัดการดิน
สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
กรมพัฒนาที่ดิน
หรือที่
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ได้โดยใช้จอบคมแซะรอบๆ กอตืน้ ๆ แล้วงัดขึน้ มาเป็นกอๆ
เหลือรากทิ้งไว้ในดิน นำกอที่ขุดออกไปแยกหน่อขยาย
พันธุไ์ ด้ สามารถนำพืชหลักปลูกในพืน้ ทีน่ ไ้ี ด้ กรณีหญ้าแฝก
มีอายุหลังปลูก 7 เดือน การแตกกอต่ำกว่า 20 หน่อ
ควรปลูกซ้ำอีกครัง้ หนึง่ โดยขุดกอเดิมออกวิธกี ารเดียวกับที่
ขุดปลูกพืชหลัก แต่เป็นการปลูกหญ้าแฝกอีกครัง้ หนึง่ โดย
ใช้กล้าเดิม ใช้ระยะปลูกและรูปแบบการปลูกเช่นเดิม
หญ้าแฝกรุน่ ทีส่ องนีจ้ ะเจริญเติบโตดีกว่ารุน่ แรก ทำการ
ตัดใบเมื่ออายุได้ 3 เดือน และหลังปลูก 4-5 เดือน
หญ้าแฝกจะแตกหน่อได้กอละ 30-40 หน่อ ก็สามารถแซะ
หญ้าแฝกไปใช้ปลูกที่อื่นต่อได้ และสามารถปลูกพืช
เศรษฐกิจลงแทนได้

