การรณรงคการปลูกหญาแฝก
เทศบาลตําบลบอแกว อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน

ประวัติความเปนมา
การชะลางพังทลายของดินเปนปญหาที่สําคัญอยางหนึ่งของประเทศ มีผลตอความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการปองกันและ
แกไขปญหา จึงพระราชทานพระราชดําริใหมีการนําหญาแฝกมาใชในการอนุรักษดินและน้ํา
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและปรับปรุงสภาพแวดลอมใหดีขื้น เนื่องจากหญาแฝกเปนพืช
ที่สามารถนํามาใชประโยชนไดงาย มีรากที่ยาว แผกระจายลงไปในดินตรง ๆ เปนแผง และงายตอการรักษา
เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริเป นครั้งแรกใหหนวยงานตาง
ๆ ทําการศึกษา ทดลอง และดําเนินการปลูกหญาแฝกเพื่อเปนการปองกันการชะลางพังทลายของดินและเพื่อ
ประโยชน อื่ น ๆ หน ว ยงานทั้ ง หลายจึ ง ได รั บ สนองพระราชดํ า ริ ตั้ ง แต นั้ น เป น ต น มาโดยมี สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงานโครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ (สํ า นั ก งาน กปร.) เป น ผู
ประสานงาน

หญาแฝก
เปนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญาชนิดหนึ่ง เชนเดียวกับขาวโพด ขาวฟาง ออย ซึ่งพบกระจายอยูทั่วไป
หลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการสํารวจพบวา มีกระจายอยูทั่วโลกประมาณ ๑๒ ชนิด และสํารวจพบใน
ประเทศไทย ๒ ชนิด ไดแก
๑. กลุมพันธุหญาแฝกลุม ไดแก พันธุสุราษฎรธานี กําแพงเพชร ๒ ศรีลังกา สงขลา ๓ และ
พระราชทาน ฯลฯ
๒. กลุมพันธุหญาแฝกดอน ไดแก พันธุราชบุรี ประจวบคีรีขันธ รอยเอ็ด กําแพงเพชร ๑ นครสวรรค
และเลย เปนตน
หญาแฝกเปนหญาที่ขึ้นเปนกอ หนอเบียดกันแนน ใบของหญาแฝกมีลักษณะ แคบยาว ขอบขนาน
ปลายสอบแหลม ดานทองใบจะมีสีจางกวาดานหลังใบ มีรากเปนระบบรากฝอยที่สานกันแนนยาว หยั่งลึกใน
ดิน มีชอดอกตั้ง ประกอบดวยดอกขนาดเล็กดอกจํานวนครึ่งหนึ่งเปนหมัน
ลักษณะพิเศษของหญาแฝก
การที่หญาแฝกถูกนํามาใชปลูกในการอนุรักษดินและน้ํา เนื่องมาจากมีลักษณะเดนหลายประการ
ดังนี้
๑. มีการแตกหนอรวมเปนกอ เบียดกันแนน ไมแผขยายดานขาง
๒. มีการแตกหนอและใบใหม ไมตองดูแลมาก
๓. หญาแฝกมีขอที่ลําตนถี่ ขยายพันธุโดยใชหนอไดตลอดป
๔. สวนใหญไมขยายพันธุดวยเมล็ด ทําใหควบคุมการแพรขยายได
๕. มีใบยาว ตัดและแตกใหมงาย แข็งแรงและทนตอการยอยสลาย
๖. ระบบรากยาว สานกันแนน และชวยอุมน้ํา
๗. บริเวณรากเปนที่อาศัยของจุลินทรีย
๘. ปรับตัวกับสภาพตาง ๆ ไดดี ทนทานตอโรคพืชทั่วไป
๙. สวนที่เจริญต่ํากวาผิวดิน ชวยใหอยูรอดไดดีในสภาพตาง ๆ

สําหรับการปลูกหญาแฝกในพื้นที่เกษตรกรรมมีจุดประสงคที่สําคัญเพื่อการฟนฟูทรัพยากรดินและการอนุรักษ
ดินและน้ํา ซึ่งประกอบดวย
๑. การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ลาดชัน ควรปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวระดับขวางความลาดเทใน
ตนฤดูฝน โดยการทําแนวรองปลูกตามแนวระดับ ใชระยะระหวางตน ๕ เซนติเมตร สําหรับกลารากเปลือย
และระยะ ๑๐ เซนติเมตร สําหรับกลาถุง ระยะหางแถวตามแนวดิ่งไมเกิน ๒ เมตร หญาแฝกจะเจริญเติบโต
แตกกอชิดกันภายใน ๔-๖ เดือน
๒. การปลูกเพื่อควบคุมรองน้ําและกระจายน้ํา นํากลาหญาแฝกในถุงพลาสติกที่มีการแตกกอและ
แข็งแรงดีแลวไปปลูกในรองน้ํา โดยขุดหลุมปลูกขวางรองน้ํา เปนแนวตรง หรือแนวหัวลูกศรชี้ยอนไปทิศทาง
น้ําไหลอาจใชกระสอบทรายหรือกอนหิน ชวยทําคันเสริมฐานใหมั่นคงตามแนวปลูกหญาแฝก ระยะหาง
ระหวางตน ๕ เซนติเมตร สําหรับกลารากเปลือย และ ๑๐ เซนติเมตร สําหรับกลาถุง และระหวางแนวปลูก
หญาแฝกไมเกิน ๒ เมตร ตามแนวตั้งหลังจากเกิดคันดินกั้นน้ําควรปลูกหญาแฝกตอจากแนวคันดินกั้นน้ํา
ออกไปทั้งสองขาง เพื่อเปนการกระจายน้ําเขาสูพื้นที่เพาะปลูก
๓. การปลูกเพื่อรักษาความชุมชื้นในสวนผลไม ควรปลูกหญาแฝกในสวนผลไมระยะที่ไมผลยังไมโต
หรือปลูกกอนที่จะลง ไมผล โดยปลูกแถวหญาแฝกขนานไปกับแถวของไมผลที่ระยะกึ่งกลางของแถวไมผล
หรือปลูกเปนรูปครึ่งวงกลมใหหางจากโคนตนไมผล ๒.๕ เมตร เพื่อไมผลเจริญเติบโตขึ้นมาคลุมพื้นที่ หญาแฝก
จะตายไปกลายเปนอินทรียวัตถุในดินตอไป
๔. การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ดอนที่ปลูกพืชไร การปลูกหญาแฝกตามแนวระดับในพื้นที่ดอนที่ปลูกพืช
ไร โดยการขุดรองปลูกตามแนวระดับ ระยะหางระหวางตน 5 เซนติเมตร สําหรับกลารากเปลือย และ 10
เซนติเมตร สําหรับกลาถุง ควรใชปุยหมักรองพื้นกอนปลูกหญาแฝก หรือปลูก หญาแฝกเปนแนวระหวางแถว
ปลูกพืชไร และควรปลูกในสภาพดินที่มีความชุมชื้นในชวงตนฤดูฝน
๕. การปลูกหญาแฝกในพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลุม ในสภาพพื้นที่ราบหรือพื้นที่ลุมที่มีการปรับสภาพเปน
แปลงยกรองเพื่อปลูกพืชนั้น สามารถปลูกหญาแฝกเปนแถวรอบขอบเขตพื้นที่ หรือปลูกที่ขอบแปลงยกรอง
หญาแฝกจะชวยยึดดินไมใหพังทลาย และรักษาความชื้นในดินเอาไว
๖. การปลูกรอบขอบสระเพื่อกรองตะกอนดิน ควรปลูกตามแนวที่ระดับน้ําสูงสุดทวมถึง ๑ แนว และ
ปลูกเพิ่มขึ้นอีก ๑-๒ แนวเหนือแนวแรก ซึ่งขึ้นอยูกับความลึกของขอบสระ ระยะหางระหวางตน ๕ เซนติเมตร
สําหรับกลารากเปลือย และ ๑๐ เซนติเมตร สําหรับกลาถุง โดยขุดหลุมปลูกตอเนื่องกันไป ในระยะแรกควร
ดูแลปลูกซอมแซมใหแถวหญาแฝกเจริญเติบโตหนาแนนเมื่อน้ําไหลบามาลงสระตะกอนดินที่ถูกพัดพามากับน้ํา
จะติดคางอยูกับแถวหญาแฝก สวนน้ําจะคอย ๆ ไหลผานลงสูสระและระบบรากของหญาแฝกยังชวยยึดติดดิน
รอบ ๆ ขอบสระไมใหเกิดการ พังทลาย

เพื่อใหการดําเนินการปลูกหญาแฝกตามโครงการนี้มีรูปแบบที่ชัดเจน จึงไดมีการกําหนดรูปแบบการ
ปลูกที่สามารถนําไปปฏิบัติในพื้นที่ได ซึ่งประกอบดวย
๑. การปลูกในระบบอนุรักษดินและน้ํา การปลูกหญาแฝกเปนแถวเดี่ยวขวางความลาดชันของพื้นที่ถา
ใชกลาแบบรากเปลือยจะปลูกระยะระหวางตน ๕ เซนติเมตร ถาเปนกลาถุงพลาสติก ใชระยะปลูกระหวางตน
๑๐ เซนติเมตร โดยปลูกหญาแฝกเปนแถวตามแนวระดับ ใหมีระยะหางระหวางแถวตาม แนวดิ่งไมเกิน ๒
เมตร ความยาวของแถวหญาแฝกขึ้นกับสภาพพื้นที่ และพื้นที่วางระหวางแถวหญาแฝกจะเปนพื้นที่ปลูกพืช
หลัก
๒. สระน้ําปลูก ๒ แถว
- แถวที่ ๑ ปลูกหางขอบบอ ๕๐ เซนติเมตร จนรอบบอ
- แถวที่ ๒ ปลูกที่ระดับทางน้ําเขา จนรอบบอ
๓.อางเก็บน้ําปลูก ๓ แถว
- แถวที่ ๑ ปลูกที่ระดับทางน้ําลนจนรอบอาง ยกเวนบริเวณคันหรือสันอางเก็บน้ํา
- แถวที่ ๒ ปลูกที่ระดับสูงกวา แถวที่ ๑ ตามแนวดิ่ง ๒๐ เซนติเมตร จนรอบอาง ยกเวน
บริเวณคันหรือสันอางเก็บน้ํา
- แถวที่ ๓ ปลูกที่ระดับต่ํากวา แถวที่ ๑ ตามแนวดิ่ง ๒๐ เซนติเมตร จนรอบอาง ยกเวน
บริเวณคันหรือสันอางเก็บน้ํา
๔. ปลูกริมคลองสงน้ํา ๑ แถว หางขอบคลองสง ๓๐ เซนติเมตร
๕. ปลูกบนรองสวน ๑ แถว หางขอบแปลง ๓๐ เซนติเมตร
๖. ปลูกอยูบนไหลถนน ๑ แถว สําหรับถนนหรือทางลําเลียง
๗. ปลูกครึ่งวงกลมลอมตนไม
- ตนไมขนาดเล็ก รัศมีขนาด ๑ เมตร เปนระยะทาง ๓ เมตร
- ตนไมขนาดกลาง รัศมีขนาด ๒ เมตร เปนระยะทาง ๖ เมตร
- ตนไมขนาดใหญ รัศมีขนาด ๓ เมตร เปนระยะทาง ๙ เมตร
๘. ปลูกวงกลมลอมตนไม
- ตนไมขนาดเล็ก รัศมีขนาด ๑ เมตร เปนระยะทาง ๖ เมตร
- ตนไมขนาดกลาง รัศมีขนาด ๒ เมตร เปนระยะทาง ๑๒ เมตร
- ตนไมขนาดใหญ รัศมีขนาด ๓ เมตร เปนระยะทาง ๑๘ เมตร
การปลูกหญาแฝกทุกครั้งจะตองปลูกใหตนชิดติดกันเปนแถว ไมวาจะเปนกรณีแถวตรงหรือแถวโคง
รอบตนไมก็ตาม ถาใชกลาถุงมีระยะปลูกระหวางตน ๑๐ เซนติเมตร และกลารากเปลือยระยะปลูก ๕
เซนติเมตร

