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เทคนคิการใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ 

ความน า 
นานมาแล้วที่มีค ากล่าวว่า “เมืองไทยเรานี้ แสนดีนักหนา ในน้ ามีปลา ในนา

มีข้าว” ได้ตอกย้ าให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะหล่อเลี้ยง
อุ้มชูผู้คน ที่อาศัยในผืนแผ่นดินไทย ให้มีชีวิตอย่างสงบสุข จากรุ่นสู่รุ่น ด้วยเหตุนี้
กระมังจึงท าให้วิถีคนโดยเฉพาะในชนบทต้องพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลัก จนขาดการ
วางแผนรับมือภาวะวิกฤตที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรการเกษตรที่ส าคัญ คือ น้ าและดิน 

แม้นว่าถึงฤดูกาลเพาะปลูกคราวใด ฝนฟ้าอากาศไม่อ านวยต่อการเกษตรกรรม ก็จะ
ถูกขจัดปัดเป่าออกไปได้ด้วยพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ดังปรากฏให้เห็นเป็นตัวอย่างจากโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ นับพันโครงการ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการสร้างแหล่งน้ า การ
จัดการและการใช้ประโยชน์จากน้ า รวมถึงโครงการปรับปรุงดินที่เสื่อมคุณภาพ ให้
สามารถเพาะปลูกพืชได้ เช่น โครงการแกล้งดิน เป็นต้น 

แต่ในปัจจุบัน การเกษตรของประเทศไทย ก าลังเผชิญภาวะวิกฤตหลายด้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาการเสื่อมโทรมของทรัพยากรการเกษตร อันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากสภาพนิเวศเสียความสมดุล กล่าวคือ ดินส าหรับท าการเกษตรขาดความ
อุดมสมบูรณ์ ไม่มีธาตุอาหารเพียงพอส าหรับพืช จึงเป็นสาเหตุท าให้เกษตรกรต้องใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่มากข้ึน โดยมูลค่าการน าเข้าปุ๋ยเคมี ปี พ.ศ. 2552 เท่ากับ 42,666 
ล้านบาท และเพิ่มเป็น 83,947 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2555 (ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2557) ทั้งนี้ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตร มักไม่
ค่อยปรากฏข้อมูลว่าส่งผลอย่างไรต่อ ดิน น้ า และสิ่งมีชีวิตในสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ผลการวิจัยของกลุ่มกรีนพีซ (Green Peace) เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท าการสุ่มเก็บ
ตัวอย่างน้ าใน 3 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี พบว่ามีการ
ปนเปื้อนของไนเตรท สะสมในแหล่งน้ าและน้ าบาดาลเกินมาตรฐานก าหนด ซึ่ง
สัมพันธ์กับพฤติกรรมการท าการเกษตร ท่ีเน้นเร่งการผลิตโดยการใส่ปุ๋ยเคมีในปริมาณ
ที่มากเกินความจ าเป็น  

จากการศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพของดินในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาที่ดิน
ได้ด าเนินการไว้ ช้ีให้เห็นว่า คุณภาพของดินที่มีปัญหานั้น มีอยู่ทุกภาคและทุกจังหวัด 
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และเมื่อพิจารณาถึงด้านโครงสร้างทางกายภาพของดินจากพื้นที่รวมของประเทศไทย 
พบว่ามีพื้นที่ท่ีเหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรเพียงร้อยละ 48 ของพื้นที่ท้ังหมดหรื
อประมาณ 154 ล้านไร่ แต่เนื่องจากที่ดินที่เหมาะสมส าหรับการท าการเกษตรมีอยู่
อย่างจ ากัด จึงท าให้เกิดปัญหาของการใช้ที่ดินผิดประเภท เช่น มีการใช้พื้นที่ที่มี
ปัญหาดินทรายจัด ดินเค็ม เพื่อท าการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน, 2558) อีกทั้งยังมีการ
บุกรุกพื้นที่ป่าธรรมชาติและพื้นที่ซึ่งมีความลาดชันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขต
ภาคเหนือของประเทศไทยได้ถูกบุกเบิกแผ้วถางเพื่อแปรสภาพมาใช้ในการผลิตทาง
การเกษตร ปัญหาที่กล่าวมานี้ เกษตรกรจะแก้ไขได้ด้วยตนเองอย่างไร ครั้นจะใช้
วิธีการเพิ่มแร่ธาตุอาหารในดินด้วยการใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากขึ้น ก็มิใช่ว่าจะแก้ปัญหา
ได้อย่างเบ็ดเสร็จ เพราะในทางปฏิบัติกลับกันเกิดปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น หากว่า
ราคาผลผลิตตกต่ า ก็ประสบภาวะขาดทุนและมีหนี้สินตามมาอีก ซึ่งเรื่องนี้เป็นการ
ผลักให้เกษตรกรไปอยู่ในสถานะคนยากจน พึ่งพาตนเองไม่ได้และไม่อาจท าหน้าที่เป็น
พลเมือง (ก าลังของบ้านเมือง) ได้อย่างแท้จริง  

แนวคิดในการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยหญ้าแฝกมิใช่เพียงการอาศัยชีวมวล
ของหญ้าแฝกเป็นตัวเพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดินเท่านั้น แต่เป็นวิธีการปรับสภาพนิเวศดิน
และสิ่งแวดล้อมทางการเกษตรแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกลไกธรรมชาติ จนเข้าสู่ภาวะ
สมดุล กล่าวคือ ดินมีศักยภาพที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารให้แก่พืชเอาไปใช้อย่าง
เพียงพอ ในขณะเดียวกันจุลินทรีย์และปฏิกิริยาทางชีวธรณีเคมีในดินก็สร้างธาตุ
อาหารมาสะสมไว้ในดิน 

 

ดินเสื่อมคุณภาพในประเทศไทย 
ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นปัจจัยพื้นฐานส าคัญในการผลิตทางด้าน

การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย การที่ทรัพยากรดินส่วนใหญ่ของประเทศอยู่
ในภาวะเสื่อมโทรม ซึ่งเกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1) การชะล้างพังทลายของดิน 2) 
ความเสื่อมโทรมทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของดินอันเนื่องมาจากกระบวนการ
เกิดดินและการใช้ประโยชน์ท่ีดินมาเป็นเวลานาน และ 3) พื้นที่แปรสภาพจากพิบัติภัย
ธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสถานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรระดับรากแก้ว 
จนเกิดเป็นสภาพความยากจนซ้ าซาก ดังนั้น การขจัดปัญหาความยากจนจึงมีความ
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จ าเป็นต้องรู้ถึงสถานะภาพของทรัพยากรของพื้นที่ เพื่อจะได้มีการบริหารและ
พัฒนาการใช้ที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ปัญหาของดินเสื่อมโทรมก าลังเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงอาหารของ
ประเทศท่ีก าลังพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพังทลายหน้าดินส่งผลต่อความสามารถ
ในการผลิตอาหารลดลงถึงร้อยละ 15 – 30 (Pimentel et al. 1993) และยังส่งผล
กระทบสืบเนื่องไปถึง คุณภาพของผลผลิต รายได้ และความมั่นคงในการด ารงชีพอีก
ด้วย เพราะการพังทลายของหน้าดินท าให้สูญเสียธาตุอาหารในดิน การเพาะปลูกจึง
ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มมากขึ้น หรืออาจต้องใช้เครื่องจักรกลขนาดใหญ่ท าการไถพรวนเพื่อให้
ดินลึกขึ้น แต่กลายเป็นการท าลายโครงสร้างของดิน ซึ่งในเอเชียให้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงประเทศไทยมีดินเสื่อมโทรมจากฝีมือของมนุษย์มากถึง 
6,000 ล้านไร่ ซึ่งในจ านวนนี้ร้อยละ 34 มีผลกระทบต่อศักยภาพการผลิตอาหารใน
ระดับมาก 

1. สาเหตุของดินเสื่อมคุณภาพ 
                  การใช้ประโยชน์จากดินอย่างยั่งยืนต้องด าเนินงานควบคู่กับการอนุรักษ์
ดิน เพื่อให้ดินนั้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ในสภาพความเป็นจริงดินกลับเสื่อม
คุณภาพลงทุกวัน ซึ่งสาเหตสุ าคญั มีดังน้ี 

1.1 การชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
           หน้าดิน คือ ส่วนที่เป็นฮิวมัสจะถูกย่อยสลายและแปรสภาพเป็น

ธาตุอาหารพืช การที่หน้าดินถูกชะล้างออกไปจากฝนตกและน้ าที่ไหลบ่าจึงพัดพาเอา
ธาตุอาหารพืชไปด้วย หากไม่มีวิธีการจัดการที่ถูกต้องดินจะสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ 
โดยองค์การการอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) รายงานว่าพื้นที่เกษตร
ทั่วโลกสูญเสียหน้าดินราวปีละ 5 -7 ล้านเฮคตาร์และอาจถึง 10 ล้านเฮคตาร์ใน
อนาคต ส่วนในทวีปเอเชียสูงเกือบ 30 ตัน/เฮคตาร์/ปี (Gliessman, 2007) ส าหรับ
ประเทศไทยมีข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินพบว่าสูญเสียหน้าดินเฉลี่ย 2 ตันต่อไร่ต่อปี 
การสูญเสียในระดับนี้จะไม่ท าให้สมรรถนะของดินส าหรับการเกษตรเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลา 25 ปี แต่ถ้าค่าการสูญเสียดินที่สูงกว่าระดับดังกล่าวนี้จะมีผลเสีย
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หายต่อคุณภาพดินและผลผลิตพืชในระยะยาว ทั้งนี้มีพื้นที่ซึ่งเกิดการพังทลายของ
หน้าดินส่วนมากเกิดขึ้นในภาคเหนือและท าให้ดินขาดอินทรียวัตถุ 
       สาเหตุของปัญหาการชะล้างพังทลายหน้าดินที่ส าคัญ คือ การกัดเซาะ
และการพัดพาโดยน้ า หรือเรียกได้ว่าเป็นขบวนการกร่อนดิน โดยเริ่มจากเม็ดฝนที่ตก
ลงมากระแทกพื้นผิวดินและความแรงจากการกระแทกท าให้อนุภาคดินแตกกระจาย
และมีขนาดเล็กลงจนถูกพัดพาเคลื่อนย้ายไปกับน้ าไหลบ่าได้ โดยพื้นที่มีความลาดชัน
เพียงร้อยละ 2 ก็เริ่มเกิดการเคลื่อนย้ายอนุภาคดินได้ เมื่อพื้นที่มีสภาพเป็นร่องน้ าจะ
ไหลมารวมกันได้ มีปริมาณน้ ามากขึ้นจะมีพลังในการกัดเซาะดินมีมากขึ้น และยิ่งน้ า
ไหลรวมตัวกันได้มาก การกัดเซาะพัดพาอนุภาคดินจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็น
ร่องน้ าเล็กๆ เรียกว่า ริ้ว หรืออาจกัดเซาะพัดพาดินจ านวนมากไปได้จนกลายเป็นรอง
น้ าลึกใหญ่ เรียกว่า ร่องทางน้ า (gully) ยิ่งพื้นที่มีความลาดชันเพิ่มมากขึ้นยิ่งเกิดร่อง
ริ้วขนาดใหญ่ได้ง่าย ส่งผลให้พ้ืนท่ีปลูกพืชเสียหาย ดังนั้น การชะล้างพังทลายหน้าดิน
ไม่เพียงแต่มีผลต่อการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินเท่านั้น แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์
อย่างต่อเนื่องรุนแรงก็อาจสูญเสียพื้นที่ทางการเกษตรและผลิตภาพในการพืชพรรณ
ธัญญาหารไปด้วย 
 

    
                     (ก)                                                  (ข) 
ภาพที่ 3 การกัดเซาะหน้าดินหลังฝนตก (ก) ไร่ข้าวโพด และ (ข) ร่องริ้วที่เป็นธารน้ า 

ที่มา : สุพจน์ (2558) 
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1.2 การท าเกษตรไม่ถูกวิธี 
           วิธีการท าเกษตรส่งผลให้ดินเสื่อมคุณภาพได้ตั้งแต่ขั้นตอนของการ
เตรียมดิน กล่าวคือ การแผ้วถางพื้นที่เพาะปลูกโดยการเผาเป็นการท าลายฮิวมัสในดิน
รวมทั้งจุลินทรีย์ในดิน หรือการไถพรวนขณะที่ดินยังแห้งอยู่ท าให้หน้าดินที่ยังสมบูรณ์
อยู่ถูกลมพัดพาไป รวมทั้งการเลือกชนิดของพืชบางชนิดมาเพาะปลูกท าให้ดินเสื่อม
คุณภาพเร็วข้ึน และวิธีการที่ส าคัญซึ่งท าให้ดินเสื่อมคุณภาพเร็ว คือ การใช้ปุ๋ยเคมีและ
สารเคมีเกษตรมากเกินไป แม้ว่าปุ๋ยเคมีจะอยู่ในรูปที่สามารถปลดปล่อยให้เป็น
ประโยชน์แก่พืชได้ง่ายและเร็วก็ตาม แต่ส่วนของปุ๋ยเคมีที่ตกค้างส่งผลต่อคุณภาพดิน 
เช่น การใช้ปุ๋ยยูเรีย ซึ่งได้รับความนิยมมากในเกษตรกร แต่ปุ๋ย ยูเรียเป็นเป็นสารที่พืช
ไม่สามารถน าไปใช้ได้โดยตรงเมื่อใส่ในดิน ยูเรียจะถูกเร่งปฏิกิริยาโดยจุลินทรีย์เพื่อ
แปรสภาพเป็นไนเตรทโดยใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ เมื่อใช้ปุ๋ยยูเรียปริมาณมากที่อย่าง
ต่อเนื่องมีผลตกค้างท าให้ดินมีค่าเป็นกรด ดังนั้นเมื่อใช้ปุ๋ยยูเรียติดต่อกันเป็นเวลานาน
จะต้องหว่านปูนเพื่อก าจัดกรดที่เกิดขึ้น และผลจากผลจากการใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมากๆ 
จะเกิดปัญหาตามมา คือ การปนเปื้อนในแหล่งน้ า โดยเฉพาะไนเตรทซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพน้ าบริโภคของมนุษย์ นอกจากนี้กระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีฟอสเฟต ซุปเปอร์
ฟอสเฟตจากฟอสฟอไรต์  และกรดฟอสฟอริก ท าให้มีโลหะหนักปนเปื้อน เช่น 
แคดเมียม สารหนู  และเกิดการตกค้างในสิ่งแวดล้อมเมื่อน าเอาไปใช้เกิดภาวะมลพิษ
ทางดินได้ง่าย 
           ส่วนการใช้สารเคมีทางการเกษตรในปริมาณที่มากเกินไปส่งผล
กระทบต่อดิน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ การใช้สารก าจัดวัชพืชท าให้ไม่มีรากพืชยึดเกาะ
หน้าดิน จึงเกิดการพังทลายได้ง่ายจากการชะล้างของน้ าฝน ท าให้เกิดมลพิษทางดินได้
เช่นเดียวกันเนื่องจากดินที่มีสารประกอบอินทรีย์จะดูดซับเอาสารเคมีหรือสารพิษไว้ได้
ง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีก าจัดศัตรูพืชบางชนิดตกค้างในดินเป็นเวลานานมาก
เพราะกลายเป็นสารที่มีโครงสร้างเชิงซ้อนยากต่อการสลายตัว ซึ่งในการประเมินผล
การใช้การใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อปริมาณจุลินทรีย์ดิน พบว่าจุลินทรีย์จะเพิ่ม
จ านวนขึ้นมาเท่าเดิมต้องใช้เวลาอย่างน้อย 6 เดือน (สุพจน์, 2553) นั่นหมายถึงว่า
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ความเป็นพิษของสารเคมีตกค้างยังมีอยู่ในดิน โดยการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ด้วยการปรับโครงสร้างดินต้องใช้อินทรียวัตถุและอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ดิน แต่
เมื่อจุลินทรีย์ในดินมีน้อยย่อมท าให้ใช้เวลานานข้ึน 

1.3 ความลาดชันของพ้ืนที ่
            การสูญเสียหน้าดินอาจไม่ผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์จากที่ดิน

ถ้าดินมีความอุดมสมบูรณต์ามธรรมชาติสูง หรือพ้ืนท่ีดินเหล่านั้นมีการปลูกพืชคลุมดิน 
มีการวางแผนการปลูกพืชอย่างถูกต้องตามหลักและสอดคล้องกับสมรรถนะของดิน 
แม้ว่าพื้นที่นั้นจะมีความลาดชันก็ตาม แต่ในสภาพความเป็นจริงของการใช้ที่ดินเพื่อ
การเพาะปลูกของภาคเหนือ จะเห็นว่าเป็นพื้นที่เนินเขาส่วนใหญ่ถูกแผ้วถางให้โล่งเพื่อ
ความสะดวกในการท างานและการจัดการ  แม้ว่าจะมีข้อแนะน าให้มีการจัดท า
ขั้นบันไดเพื่อป้องกันการพังทลายหน้าดินก็ตาม ก็ยังเป็นภาระส าหรับเกษตรกรในการ
ลงมือท า ดังนั้นความลาดชันของพื้นที่จึงเป็นปัจจัยเร่งส าคัญที่ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ
เร็วข้ึน 

                 ความรุนแรงของการพังทลายของดินจะสัมพันธ์กับปริมาณน้ าฝน 
ความแรงของกระแสน้ าที่ไหลบ่าและความลาดชันของพื้นที่ ซึ่งการสูญเสียดินเพียง
เล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบเสียหายรุนแรงต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เมื่อความเร็ว
และความแรงของน้ าไหลบ่าเพิ่มขึ้นจะมีความสามารถมากพอท่ีจะผลักหน้าดินและพัด
พาเอาดินไป ยิ่งถ้าพื้นที่ลาดชันมีความยาวยิ่งมีปริมาณน้ าสะสมมากก็จะเป็นการเพิ่ม
ความเร็วของน้ าไหลบ่ามากขึ้น ขณะเดียวกันลักษณะรูปทรงของพื้นที่ลาดชันที่เป็น
แบบโค้งนูน หรือโค้งเว้าก็เป็นปัจจัยเสริมให้กระแสน้ ามีความเร็วมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ส่วนท้ายหรือปลายของเนินโค้ง กอปรกับพื้นผิวเนินลาดชันท่ีเรียบ ไม่ขรุขระ หรือไม่มี
เศษวัชพืชกองอยู่ ก็จะท าให้กระแสน้ าเร็วขึ้นและแนวลาดเทของพื้นที่เป็นไปในแนว
เดียวกับทิศทางลมและทิศทางของสายฝนตก พ้ืนดินก็จะได้รับผลกระทบหนักกว่าเดิม 
(FAO, 1984) ดังนั้นพื้นที่เกษตรที่มีความลาดชันและขาดวิธีการอนุรักษ์ดินรวมถึง
วิธีการใช้ประโยชน์จากท่ีดินไม่ถูกต้องย่อมท าให้ดินเสื่อมคุณภาพได้เร็วกว่าพื้นที่ปล่อย
ทิ้งไว้ตามธรรมชาติ 

1.4 กิจกรรมของจลุินทรีย์ดิน 
  การท าความเข้าใจในบทบาทของจุลินทรีย์ดินกับคุณภาพของดิน
เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยองค์ประกอบความรู้หลายด้าน เนื่องจากจุลินทรีย์ที่พบตามแหล่ง
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นิเวศดินเพื่อการเกษตรมีความหลากหลายและมีทั้งกลุ่มที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์
และกลุ่มที่ก่อโรคแก่พืชผลต่างๆ ซึ่งในที่นี้ขอกล่าวถึงบทบาทของจุลินทรีย์ดินที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ใน
ดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสลายอินทรียวัตถุในดินให้เป็นธาตุอาหารพืชโดยตรง ช่วย
ละลายธาตุอาหารหรือจุลินทรีย์สะสมธาตุอาหารไว้ภายในเซลล์ เมื่อหมดอายุขัยเซลล์
จุลินทรีย์สลายปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นมาให้พืช นอกจากนี้ยังมีจุลินทรีย์ในกลุ่ม
ที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งจุลินทรีย์ที่ช่วยสลายสารพิษที่ตกค้างในดิน  

 ด้วยเหตุนี้กิจกรรมของจุลินทรีย์ดินจะเกิดขึ้นได้ดีมากน้อยเพียงใดย่อม
ขึ้นกับปัจจัย คือ แหล่งสารอาหารในดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งคาร์บอนที่ใช้เป็น
พลังงานส าหรับจุลินทรีย์ ถ้าในดินมีอย่างเพียงพอย่อมท าให้จุลินทรีย์มีกิจกรรมต่างๆ 
ได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินก็จะดีขึ้นตามไปด้วย ท าให้เกิดการสะสมธาตุอาหาร 
โดยอาจเป็นส่วนประกอบภายในเซลล์จุลินทรีย์หรือมีการเปลี่ยนโครงสร้างของสารให้
อยู่ในรูปที่เหมาะสมส าหรับพืชที่จะน าเอาไปใช้ การที่ดินขาดอินทรียวัตถุท าให้
โครงสร้างของดินไม่สามารถอุ้มน้ าและอากาศได้อย่างเพียงพอต่อการด ารงชีพและการ
ท ากิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงเท่ากับเป็นการปิดกั้นโอกาสจุลินทรีย์ที่จะไปช่วยท าให้ดิน
มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
 

2. ลักษณะของดินเสื่อมคุณภาพ 
    ในการพิจารณาว่าดินเสื่อมคุณภาพหรือไม่ มีข้อสังเกตหรือลักษณะที่
ส าคัญ ได้แก่  
    2.1 ความเสื่อมคุณภาพด้านกายภาพ  
                     การไถพรวนเพื่อปลูกพืช ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมทางด้าน
กายภาพของดินในหลายรูปแบบ เช่น ดินสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะเม็ดดิน 
ท าให้ผิวดินเกิดแผ่นแข็ง (crust) การซึมน้ าลดลง เป็นผลให้เกิดการกร่อนรุนแรงขึ้น 
การเหยียบย่ าจากกีบเท้าสัตว์ และแรงกระแทกของเม็ดฝนท่ีตกลงมาติดต่อกัน รวมถึง
การใช้เครื่องจักรหนักในพื้นที่เพาะปลูก ท าให้หน้าดินแน่น ความพรุนของดินลดลง 
(กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2547)  
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2.2 ความคุณภาพด้านชีวภาพ 
       ความเสื่อมคุณภาพของดินทางชีวภาพ มีสาเหตุมาจากการลดลงของ

อินทรียวัตถุในดินและเกิดผลกระทบต่อพันธุ์สัตว์ที่ด ารงชีพด้วยการอาศัยอินทรียวัตถุ 
ทีช่่วยเสริมสร้างโครงสร้างดิน ดูดซับอาหารพืช การถ่ายเทอากาศท่ีดีขึ้นท าให้กิจกรรม
ของจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยอินทรียวัตถุดีขึ้นซึ่งมีผลต่อการลดลงของอินทรียวัตถุดิน (กรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2547) โดยมีหลายกระบวนการทางชีวภาพที่จุลินทรีย์ 
ท าให้ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์สูญหายไปจากดิน เช่น กระบวนการมิเนอรัสไลเซชัน
(mineralization) ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงอินทรียสารเป็นอนินทรียสาร โดย
จุลินทรีย์ในดิน หรือกระบวนการดีไนทริฟิเซชัน (denitrification) เปลี่ยนไนเตรต 
หรือไนตรัสเป็นก๊าซไนโตรเจนออกไซด์และอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน  เป็นองค์ประกอบ 
โดยจุลินทรีย์บางชนิดในดิน 

2.3 ความเสื่อมคุณภาพด้านเคมี  
     กระบวนการเสื่อมโทรมดินทางเคมี เกี่ยวข้องกับการเกิดกรด การเกิด

พิษและการสูญเสียธาตุอาหารพืช โดยการชะออกไปจากดินโดยน้าการเจริญเติบโต
ของพืชอาจได้รับผลกระทบจากธาตุโลหะบางชนิด ธาตุเหล็กและแมงกานีส ซึ่ง
สามารถจะละลายได้ดีในดินที่เป็นกรดและเป็นพิษต่อพืชได้ ในพื้นที่ลุ่มน้ าทะเลที่ลุ่ม
ราบน้ าขึ้นถึงตามชายฝั่งทะเล หรือ บริเวณที่เกิดจากตะกอนน้ ากร่อย ซึ่งบริเวณ
ดังกล่าวตามธรรมชาติ จะมีปริมาณของซัลไฟด์สงู เมื่อมีการระบายน้ าออก หรือ มีการ
ขุดลอกหน้าดินจะเกิดออกซิเดชันของซัลไฟด์ ท าให้เกิดกรดกามะถันออกมา มี
สารประกอบของโพแทสเซียมสีเหลืองฟางข้าวเรียกว่า จาโรไซต์ (Jarosite) ท าให้ดิน
มีสภาพเป็นกรดจัดมากและดินประเภทนี้ เรียกว่า ดินเปรี้ยวจัด นอกจากนี้ธาตุต่าง ๆ 
เช่น อลูมิเนียม เหล็ก แมงกานิส จะละลายออกมาในปริมาณสูง เกิดเป็นพิษต่อพืช 
เมื่อสารเคมีดังกล่าวถูกปล่อยลงทางน้ า จะมีผลต่อคุณภาพของน้ าและอาจเกิดปัญหา
ต่อสัตว์น้ า หรืออาจท าให้สัตว์น้ าตายได้ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2547) 
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3. ผลกระทบของดินเสื่อมคุณภาพ 
   เมื่อดินเสื่อมคณุภาพจนหมดสมรรถนะที่จะใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร

แล้ว ย่อมมผีลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทีเ่ห็นได้ชัดเจนท่ีจะกล่าวถึง ได้แก่ 
   3.1 ผลกระทบต่อผลผลิตพืช 
         จากผลการศึกษาขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ

หรือ เอฟ เอ โอ (Food and Agriculture Organization – FAO) และโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environmental Program – 
UNEP) พบว่าพื้นที่ดินของโลกราว 32.5 - 45.5 ล้านไร่ มีศักยภาพในการผลิตพืช
ลดลง เนื่องมาจากความเสื่อมโทรมของดิน และถ้าอัตราความเสื่อมโทรมของดินยังคง
เป็นอยู่อย่างที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตโดยไม่มีการป้องกัน แก้ไข พบว่าในช่วง พ.ศ. 2543 
พื้นที่ดินท่ีเป็นแหล่งผลิตพืชพรรณของโลกหนึ่งในสามส่วนจะถูกท าลายไปอย่างสิ้นเชิง 
โดยการเสื่อมโทรมของดินดังกล่าวมีสาเหตุมาจากปัญหาการชะล้างพังทลายของดินใน
หลายรูปแบบ นอกจากนี้ เอฟ เอ โอ ยังท านายว่าพื้นที่ดินที่เป็นแหล่งผลิตพืชของ
ประเทศเขตร้อนช้ืนที่ก าลังพัฒนามีอัตราการให้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่จะลดลง คือ 
ผลผลิตที่เคยได้จากการปลูกพืชลดลง 32% และผลผลิตรวมจะลดลงถึง 19 % 
(FAO/UNEP,2526) อ้างโดยพิพัฒน์ (2549) ผลการวิจัยเรื่องอิทธิพลของหน้าดินที่มี
ต่อผลผลิตข้าวโพด ที่ด าเนินการวิจัยโดย Murray et al. (1939) พบว่าเมื่อหน้าดินถูก
น้ าชะล้างหายไป 30 เซนติเมตร ท าให้ผลผลิตข้าวโพดลดลงจาก 2,963 กิโลกรัมต่อไร่ 
เหลือเพียง 1,733 กิโลกรัมต่อไร่ หรือผลผลิตลดลงเท่ากับ 41.51% ส่วนผลผลิตข้าว
โอต๊ เมื่อหน้าดินหนาตั้งแต่ 30 เซนติเมตรขึ้นไป มีผลผลิตเท่ากับ 2,044 กิโลกรัมต่อไร่ 
แต่ถ้าหน้าดินเหลือเพียง7.5 -10 เซนติเมตร ผลผลิตได้เพียง 265 กิโลกรัมต่อไร่ หรือ
ลดลงเท่ากับ 18.7%  
 32. การสูญเสียพ้ืนที่ส าหรับการประกอบอาชีพของคนในชนบท 
                เป็นที่ ชัดเจนว่าถ้าดินหมดความอุดมสมบูรณ์พื้นที่ เหมาะสมต่อ
การเกษตรจะลดน้อยลงไม่สามารถน าเอาท่่ีดินมาท าการเกษตรได้ ถ้าเกษตรกรยังคงที่
จะเพาะปลูกอยู่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสภาพดิน ซึ่งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
ของเกษตรกร คือ การกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนต่างๆ มาลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อ
ปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการกู้ยืมเกษตรกรต้องมีหลักทรัพย์ใช้ค้ าประกัน ซึ่ง
ส่วนมาก คือ ที่ดิน เมื่อการประกอบอาชีพไม้ได้ผลดังคาดหวังและไม่สามารถผ่อน
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ช าระเงินกู้ยืมได้ จึงเสี่ยงต่อการถูกยึดที่ดินท ากิน โดยปรากฏการณ์เช่นนี้ก าลังทวี
ความรุนแรงและขยายตัววงกว้างมากขึ้นในสังคมเกษตรกรชนบท กอปรกับความ
ต้องการใช้ที่ดินมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยผลการส ารวจข้อมูลการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของอ าเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่าราว 35% เป็นเพื่อการธุรกิจ และที่ดินที่เคย
ใช้ในการท ากินแปรสภาพเป็นพื้นที่อยู่ อาศัยและธุรกิจตามการขยายตัวของชุมชน
เมืองที่ก าลังรุกคืบเข้าสู่สังคมเกษตรกรรม โดยการแสวงหาท่ีดินท าให้ราคาของที่ดินสูง
มากขึ้น จนท าให้ผู้มีรายได้น้อยแทบจะไม่มีโอกาสซื้อท่ีดินเป็นของตนเองได้ แต่ในทาง
ตรงกันข้ามก็มีการขายที่ดินของตนให้แก่นายทุน ด้วยเหตุนี้เกษตรกรในชนบทหลาย
รายขายที่ดินของตนจน หมดต้องกลายเป็นผู้เช่าที่ดินที่เคยเป็นของตนเองหรือต้อง
อพยพภูมิล าเนาของตนเองเนื่องจากดินเสื่อมคุณภาพ ท าให้เกิดการขาดแคลนที่อยู่
อาศยัและแหล่งประกอบอาชีพทางการเกษตร  
 
การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ 

1. พระราชด าริเกี่ยวกับหญ้าแฝกปรับปรุงดิน 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีกระแสพระราชด าริเกี่ยวกับการใช้

หญ้าแฝกปรับปรุงบ ารุงดิน สรุปดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, 2558) 
    วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2534 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จทอดพระเนตรโครงการพระราชด าริ                    
สวนหาดทรายใหญ่ อ าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคิรีขันธ์และได้พระราชทาน
พระราชด าริสรุปความ ว่า “...ขอให้ปลูกหญ้าแฝกไว้ด้วยเพราะหญ้าแฝกมีประโยชน์
มากในการช่วยยึดดินไม่ให้พังทลายช่วยรักษาหน้าดิน...นอกจากนี้หญ้าแฝกยังช่วยกัก
เก็บอินทรียวัตถุไว้ในดิน...” 
   วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2544 ทรงมีพระราชด าริกับ ม.ร.ว. แซมแจ่มจรัส 
รัชนี เจ้าหน้าที่โครงการหลวง ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ             
สรุปความว่า “...ให้มีการศึกษาการใช้แถบหญ้าแฝกและพันธุ์พืชลดหรือป้องกันสารไน
เตรทจากการท าเกษตรซึมซับลงในดินลงไปปนเปื้อนกับแหล่งน้ าใต้ดินในระดับล่าง…” 
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  วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 ได้มีพระราชด าริกับ ฯพณฯ นายอ าพล 
เสนาณรงค์ องคมนตรีและคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติและคณะวิจัย                 
ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ สรุปความว่า                     
“...หญ้าแฝกเป็นพืชเอนกประสงค์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแพร่หลาย 
นอกจากคุณประโยชน์หลักของหญ้าแฝกที่ใช้ปลูกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย              
ของดิน และช่วยฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้ว รากของหญ้าแฝกที่แผ่หยั่งลึก            
ลงไปในดินยังช่วยดูดซับสารพิษที่ปนเปื้อนมากับน้ าท่ีไหลผ่าน...”  

 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 ได้มีกระแสพระราชด า ริกับ ม.ร.ว.                   
แซมแจ่มจรัส รัชนี และคณะท างานโครงการพัฒนาหญ้าแฝกเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจ 
โครงการหลวง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวลอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                  
สรุปดังนี้ “...แฝกยังช่วยกักเก็บไนโตรเจน เพราะพืชดูดน้ าไปใช้ได้ ไนโตรเจน                     
หากซึมลงไปใต้ดินหรือรั่วไหลลงไปในแหล่งน้ าก็จะเกิดปฏิกิริยาเป็นสารพิษ                    
ยากแก่การก าจัด ดังน้ันจึงน าไปใช้ช่วยด้านสิ่งแวดล้อมได้...”  
   นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานค าแนะน า                     
แก่เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่อง                        
มาจากพระราชด าริ อ. ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2531 ความว่า “ในการ
ส ารวจดินเพื่อใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตรนั้น อย่าดูแต่เพียงดินที่ใช้ประโยชน์ได้                  
ให้พิจารณาดินที่พอจะใช้ประโยชน์ได้ด้วย และให้หาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข                  
เผื่อความจ าเป็นที่จะมีขึ้นในอนาคต” กอปรกับสภาพปัญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรดินในปัจจุบันซึ่งช้ีให้เห็นว่าบัดนี้มีความจ าเป็นในการปรับปรุงแก้ไขดิน                 
ที่พอจะใช้ประโยชน์ได้ โดยผลการทดลองใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินพบว่าอินทรียวัตถุ             
ในดินและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณอินทรียวัตถุในดิน                  
มีความสัมพันธ์กับชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในดินอีกด้วย ซึ่งอัตราการย่อยสลาย
อินทรียวัตถุด้วยจุลินทรีย์ในดินจะท าให้ดินนั้นมีคุณสมบัติที่ดีต่อการเพาะปลูกด้วย              
ทั้งด้านกายภาพ เคมีและทางชีวภาพ  
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2. การเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก 
    เกษตรกรสามารถขอกล้าหญ้าแฝกได้จากหมอดินอาสาหรือเพื่อนบ้านที่

ปลูกหญ้าแฝก โดยขุดกอน ามาตัดใบให้เหลือความยาว 20 เซนติเมตร ตัดรากให้สั้น 5 
เซนติเมตร ลอกกาบแห้งและใบแก่ออกล้างน้ า และมัดรวมกันพักไว้ในร่มเงา 3-4 วัน 
หรือแช่โคนมัดหญ้าแฝกในน้ า เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่อหญ้าแฝกแตกรากออกมา
ใหมแ่ล้วจึงท าการเพาะช า มีวิธีดังนี้ 

    1) การเตรียมวัสดุเพาะช า ใช้ส่วนผสมระหว่างดินร่วน ขุยมะพร้าวและ
ปุ๋ยหมัก หรือ ดินร่วน ขี้เถ้าแกลบ และปุ๋ยหมัก ในสัดส่วน 3:1:1 และสถานที่เพาะช า
กล้าควรอยู่ภายใต้สภาพที่พรางแสงเป็นเวลา 15 วัน หลังจากนั้นจึงให้กล้าหญ้าแฝก
ได้รับแสงแดดเต็มที่ รักษาความชุ่มชื้นของดินปลูกให้สม่ าเสมอ 

    2) การเพาะหญ้าแฝกในถุงขนาด 2×6 ถึง 2.5×8 นิ้ว ซึ่งเหมาะส าหรับ
น าไปปลูกลงดินเพื่อประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดินและน้ า เช่น ปลูกเป็นแนวหญ้าแฝก
ตามขอบถนน ไหล่ทาง ขอบบ่อ และคันนา เพื่อยึดดินให้มีความแข็งแรงในสภาพพื้นที่
แห้งแล้ง ดินเลว ดินเค็ม การปลูกหญ้าแฝกท่ีได้จากการขยายพันธุ์ในถุงเล็ก จะช่วยให้
หญ้าแฝกรอดตายและตั้งตัวได้เร็ว โดยเมื่อต้นกล้าอายุ 45 วันข้ึนไป ก็พร้อมที่จะน าไป
ปลูกได้ ซึ่งจะมีหน่อ 3 - 5 หน่อ ก่อนน าไปปลูก 3 วัน ลดการให้น้ าลงและดึงถุงขึ้นมา
เพื่อให้กล้าหญ้าแฝกปรับสภาพของต้นก่อน โดยการปลูกหญ้าแฝกด้วยกล้าแบบถุงนี้
ต้องรดน้ า 2 – 3 วัน/ครั้ง จนกว่าหญ้าแฝกจะตั้งตัวใช้เวลาประมาณ 15 วัน 

    3) เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์หญ้าแฝก เริ่มจากการเตรียมพื้นที่โดยขุด
ดินให้ร่องลึกประมาณ 3 นิ้ว และกว้างประมาณ 3 นิ้ว ยาว 1 เมตร แล้วบุพื้นด้วย
พลาสติกด าป้องกันไม่ให้รากแทงทะลุ ใส่วัสดุเพาะแบบที่ใช้เพาะในถุง ปลูกหญ้าแฝก
ด้วยระยะห่าง 10 เซนติเมตร เมื่ออายุได้ 2 เดือนก็รวบต้นดึงออกน าไปปลูก โดยราก
จะยึดเกาะดินและสานติดกัน วิธีการดังกล่าวนี้ท าให้กล้าแฝกมีอัตราการรอดชีวิต 
100% และมีการเจริญเติบโตเบียดกอได้ทันภายในระยะเวลา 2 เดือน สามารถเป็น
แนวก าแพงใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและน้ าได้ภายในฤดูที่เพาะปลูก 
     4) การเพาะหญ้าแฝกในหลุมดินขนาด 1 x 1 เมตร ขุดลึกประมาณ 20 
เซนติเมตร เรียกว่า หลุมขนมครก แล้วบุด้วยพลาสติกด ารองพื้นใส่วัสดุเพาะแบบ
เดียวกับท่ีเพาะในถุงลงไปแล้วน ากล้าหญ้าแฝกมาช าระยะห่าง 10 เซนติเมตร 
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ภาพที่ 4 การเพาะช ากล้าหญา้แฝกแบบต่างๆ ซึ่งมีอัตราการรอดตายสูงหลังย้ายปลูก 
 

  

  
การเตรียมท่อนพันธุ์หญ้าแฝก กล้าหญ้าแฝกเพาะในถาดเพาะ 

  
ร่องดินส าหรับช าหญ้าแฝกแบบแถบขนมปัง กล้าหญ้าแฝกแบบแถบขนมปัง 

  
กล้าหญ้าแฝกแบบแถบขนมปังในกระบะไม ้ กล้าหญ้าแฝกเพาะช าในถุง 
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3. การปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงดินในพื้นที่ราบ 
     ส าหรับพื้นที่ราบที่ต้องการใช้หญ้าแฝกปลูกเพื่อการบ ารุงดินทั้งการเพิ่ม
อินทรียวัตถุและปริมาณธาตุอาหาร และปริมาณจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ สามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้ 
     3.1 พ้ืนที่นาข้าว 
           โดยทั่วไปพื้นที่ที่เป็นนาข้าวมักมีลักษณะดินลึก มีความลาดเทน้อย
และเนื้อดินเป็นดินร่วนปนดินเหนียว สามารถกักเก็บน้ าได้ โดยดินร่วนช่วยในการเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ ส่วนดินเหนียวจะช่วยกักเก็บน้ า การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินในนา
ข้าว มีเป้าหมายหลัก คือ การเพิ่มอินทรียวัตถุให้กับดินจากมวลชีวภาพของราก และ
ยังอาศัยความสามารถของรากหญ้าแฝกท่ีจะหยั่งลึกลงไปในดิน ปรับโครงสร้างดินให้มี
ศักยภาพในการอุ้มน้ า อุ้มอากาศได้มากขึ้น การปลูกหญ้าแฝกในแปลงนาข้าวนั้น
จะต้องปลูกหลังฤดูเก็บเกี่ยวราวเดือนธันวาคม เพื่อให้มีเวลาในการเจริญเติบโตจนมี
อายุได้ 6 – 8 เดือนและท าการตัดหรือขุดออก ให้รากหรือต้นตอที่เหลือส่วนหนึ่งย่อย
สลายกลายเป็นปุ๋ยส าหรับการท านาในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมของปีถัดไป วิธีการ
ปลูกหญ้าแฝกในนาข้าวด าเนินการได้ดังนี้ 
                    1) เตรียมกล้าหญ้าแฝกที่ได้จากการเพาะช า ถ้าดินในนามีความช้ืน
ค่อนข้างดี อาจใช้ต้นกล้าที่เป็นแบบเปลือยราก แต่เพื่อให้ต้นกล้ามีอัตราการรอดตาย
สูงควรใช้กล้าที่เพาะในถุงด า 
         2)  ท าการไถและเกลี่ยหน้าดินให้เสมอกันเพื่อความสะดวกในการให้
น้ าเข้าท่วมแปลงนา 
         3) ขุดหลุมปลูกระห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร และระยะห่าง
ระหว่างแถว 80 เซนติเมตร ความลึก 10 เซนติ เมตร และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยหมัก 
หรือปุ๋ยคอก 1 ก ามือ แล้วปลูกหญ้าแฝกลงในหลุม และให้น้ าจนดินอิ่มน้ า 
        4) เมื่อผ่านไปราว 2 สัปดาห์ รากหญ้าแฝกจะแตกและเริ่มชอนไชหา
อาหาร หากเกษตรกรมีน้ าหมักชีวภาพ สามารถใช้ส่วนผสมที่ความเจือจางกับน้ า 1 
ต่อ 500 ราดที่โคน ต้นละ 1 กระบวย ซึ่งในน้ าหมักชีวภาพจะมีฮอร์โมนช่วยเร่งการ
แตกรากได้ดีขึ้น  
       5) ท าการตัดใบทุกๆ เดือน เพื่อเพิ่มจ านวนการแตกหน่อ และใส่ปุ๋ย
หมัก หรือปุ๋ยคอกตามความจ าเป็น ให้น้ าแก่แปลงหญ้าแฝกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และท า
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การก าจัดวัชพืช พรวนดินใส่ปุ๋ย หญ้าแฝกจะเริ่มแตกกอสูง ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป 
และใช้เวลาเจริญเติบโตอย่างน้อยอีก 3 เดือน รวมเป็น 5 เดือน จึงจะให้มวลชีวภาพ
ของหญ้าแฝกในส่วนของรากท่ีจะเป็นอินทรียวัตถุบ ารุงดินได้  
     6) ท าการขุดหญ้าแฝกเพื่อน าหน่อไปเพาะช าส าหรับปลูกในพื้นที่อื่น 
แล้วท าการไถพรวนและราดด้วยน้ าหมักชีวภาพเพื่อเร่งให้มีการย่อยสลายมวลชีวภาพ
ส่วนรากของหญ้าแฝก พักดินไว้ราว 20 วัน ก็สามารถใช้แปลงนานั้นปลูกข้าวหรือ
พืชผักอ่ืนๆ ได้ ดังภาพท่ี 5 ซึ่งเป็นแปลงของเกษตรกรอ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 
  

หญ้าแฝกอายุ 1 เดือน กอหญ้าแฝกท่ีตดัใบทุกเดือน กอหญ้าแฝกอายุ 3 เดือน 

 
  

กอหญ้าแฝกอายุ 6 เดือน นาข้าวอายุ 45 วัน 
ในแปลงท่ีเคยปลูกหญ้าแฝก 

นาข้าวอายุ 60 วัน 

 
ภาพที่ 5 การปลูกหญ้าแฝกในนาข้าวเพื่อเพิ่มความอุดมสมบรูณ์ของดิน 

ที่มา: สุพจน์ (2558)  
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3.2 พ้ืนที่ราบที่ใช้ปลูกผัก 
      ส าหรับพ้ืนท่ีราบท่ีเกษตรกรใช้ในการปลูกผัก ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการ

ใช้ประโยชน์อย่างเข้มข้น จึงมักประสบปัญหา คือ การสะสมของปุ๋ยเคมีที่ตกค้าง และ
สารเคมีทางการเกษตร ที่จะสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม คือ สารไนเตรตที่จะปนเปื้อน
ไปกับแหล่งน้ า รวมทั้งการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันเป็นเวลานานท าให้โครงสร้างทาง
กายภาพของดินเสีย ดังนั้นการใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินที่ใช้ปลูกผัก จึงมีวัตถุประสงค์
หลัก คือการช่วยดูดซับปุ๋ยและสารเคมีตกค้าง รวมทั้งอาศัยมวลชีวภาพส่วนของราก
หญ้าแฝกช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย 

     ในการใช้พื้นที่ดินปลูกผักนั้น พฤติกรรมของเกษตรกรส่วนใหญ่มุ่งให้
ความสนใจในเรื่องพืชอาหารเป็นหลัก จึงละเลยที่จะบ ารุงดิน ในด้านการเพิ่ม
อินทรียวัตถุแก่ดิน และถ้ามีค าแนะน าให้ปลูกหญ้าแฝกก็มีข้อกังวลใจว่าถ้าปลูกหญ้า
แฝกกับพืชผักต่างๆ แล้วหญ้าแฝกจะไปแย่งธาตุอาหารพืชในดิน แต่ในความเป็นจริง
พบว่ารากของผัก และหญ้าแฝกหยั่งลึกลงไปหาอาหารในดินคนละระดับกัน ดังนั้นใน
การบ ารุงดินเพื่อเพาะปลูกพืชผักสามารถใช้วิธีการปลูกหญ้าแฝกสลับกับพืชอาหารได้ 
โดยมีวิธีการดังนี้ 

     1) ท าการเตรียมแปลงปลูกโดยยกแปลงผักความกว้างประมาณ 1 เมตร 
และมีพื้นที่ส าหรับปลูกหญ้าแฝกประมาณ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร ขึ้นกับความ
ต้องการ 

     2) ปลูกผักที่เป็นพืชอาหาร ตามวิธีการที่เกษตรกรเคยปฏิบัติ และใน
ส่วนของพื้นที่ว่างให้ปลูกหญ้าแฝกระยะห่างระหว่างกอประมาณ 30 เซนติเมตร 

     3) ดูแลหญ้าแฝกด้วยการน้ าและใส่ปุ๋ย การตัดใบเพื่อเพิ่มจ านวนหน่อ
เช่นเดียวกับท่ีปลูกในนาข้าว 
      4) เมื่อหญ้าแฝกอายุ 6 เดือนขึ้นไป สามารถขุดเอาหญ้าแฝกไปปลูกที่
อื่น แล้วใช้พื้นทีท่ี่เคยปลูกหญ้าแฝกนี้ใช้ในการปลูกผักแทน ส่วนแปลงผักเดิมก็ท าการ
ปลูกหญ้าแฝกสลับกันเช่นนี้ 
                 การบ ารุงดินส าหรับปลูกผักดว้ยการหญ้าแฝกสลับกับแปลงปลูกพืชผักนี้
ได้ผลดีที่น่าพอใจ ดังผลงานทดลองกับเกษตรกรอ าเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ (ภาพ
ที่ 6)  
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ภาพที่ 6 การปลูกหญ้าแฝกสลับกบัผัก และการปลูกผักแซมกล้าแปลงเพาะช า    
หญ้าแฝกแบบขนมปัง 
ที่มา: สุพจน์ (2558)  

 
4. การปลูกหญ้าแฝกปรับปรุงดินในพื้นที่ลาดชัน 
    พื้นที่ลาดชันตามเนินเขา ได้ถูกน ามาใช้ประโยชน์หลากหลาย ทั้งการ

เพาะปลูกพืชไร่ ไม้ผล แต่เมื่อถูกแผ้วถางด้วยการก าจัดวัชพืชที่ปกคลุมดินออกจนหมด
สิ้น หรือเรียกว่า การเปลือยดิน จะท าให้ดินสูญเสียหน้าดินและธาตุอาหารเร็วยิ่งขึ้น
จากการไหลบ่าของน้ าฝนที่ตกลงมา และถ้าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นต่อเนื่องกันเป็นเวลา 
4 – 5 ปี ดินก็จะหมดสมรรถนะในการเพาะปลูก การศึกษาใช้ประโยชน์หญ้าแฝก
ส าหรับพื้นที่การเกษตรและเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของทางภาคเหนือ ได้
เลือกใช้รูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ านี้เรียกว่าระบบพระราชทาน ภ.ด. ภีศเดช เป็น
ระบบกักเก็บน้ าในพ้ืนที่ไร่นาสวนผสม โดยมีการป้องกันน้ าไหลหลากจากพื้นที่สูง คือ
เนินเขาที่มีความลาดชัน แล้วน าน้ าไปใช้ในการเลี้ยงไม้ผลและพืชไร่  มีการปลูกหญ้า
แฝกเพื่อยึดดิน ช่วยชะลอการไหลของน้ าและช่วยดูดซับไนเตรทที่มากับน้ าฝนไหลบ่า 
ซึ่งสามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

1) คัดเลือกพื้นที่เพ่ือท าการขุดร่องเป็นคูเบนน้ า (ในภาพที่ 7) ส าหรับดักเก็บ
น้ าส่วนหนึ่งแล้วเบี่ยงเส้นทางการไหลของน้ าไปตามร่องน้ าเข้าสู่แหล่งกักเก็บ เช่น บ่อ 
หรือสระ ไว้ใช้ในหน้าแล้งต่อไป วิธีการนี้เป็นลดปริมาณน้ าที่จะไหลบ่าพัดพาเอาหน้า
ดินตามแนวลาดชัน 
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2) ด้านหลังคันดินปลูกแฝกเป็นแถบเพื่อช่วยรักษาความแข็งแรงของคันดิน แล้วเว้น
ระยะห่างของแนวคัดดินประมาณ 8 เมตร ไว้เป็นพ้ืนท่ีส าหรับปลูกพชืไร่ ส่วนในร่องคู
น้ า แนวที่ 2, 3,… ถัดมาปลูกไมผ้ลเอาไว้ (ภาพท่ี 8) 

  
 

ภาพที่ 7 การปลูกหญ้าแฝกบริเวณร่องน้ าของแปลงปลูกไมผ้ล 
ที่มา: สุพจน์ (2558)  

 

  
 

ภาพที่ 8 การปลูกหญ้าแฝกบริเวณร่องน้ าของแปลงปลูกไมผ้ล 
ที่มา: สุพจน์ (2558)  
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 3) แปลงไม้ผลให้ท าการยกคันดินเป็นแบบครึ่งวงกลมเพื่อขวางแนวลาดเท
ของพื้นที่ ช่วยในการกักเก็บน้ าและอินทรียวัตถุท่ีไหลมากับน้ าให้ตกตะกอนสะสมใน
แอ่งแล้วปลูกหญ้าแฝกช่วยเสริมความแข็งแรงของคันดิน ให้ใบหญ้าแฝกคลมุดิน
บริเวณโคนต้นไมผ้ลเอาไว้ (ภาพท่ี 9) 
 

 
 

ภาพที่ 9 แปลงมะม่วงที่ท าแนวค้นดินร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกและ                                 
ใช้หญ้าแฝกคลมุดินโคนต้น 

ที่มา: สุพจน์ (2558)  
 

5. การปลูกหญ้าแฝกบนคันดินหรือไหล่ทางเพ่ือรักษาสภาพนิเวศ 
     การรักษาสภาพนิเวศให้เหมาะสมต่อการท าเกษตรได้อย่างยั่งยืนเป็น
เรื่องที่มีความจ าเป็นและมีความส าคัญ เพราะระบบการผลิตทางการเกษตรจะมีผลิต
ภาพขึ้นได้ จึงเป็นเรื่องของเทคนิคในจัดการสภาพนิเวศเพื่อให้เกิดความสมดุล คือ มี
อัตราการผลิต ทั้งสารอาหารและพลังงาน รวมถึงมีอัตราการใช้ที่เทียบเท่ากันภายใต้
สภาวะใดสภาวะหนึ่ง ดังเช่นสภาพนิเวศเกษตรซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดก็เพื่อให้ได้ผลผลิต
ทางการเกษตรที่สนองต่อการใช้ประโยชน์ส าหรับการบริโภคอย่างยั่งยืน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดวงจรการผลิตอื่นๆ ตามมาอีกเป็นมากมาย เช่น การแปรรูปอาหาร การผลิต
เสื้อผ้าจากเส้นใยพืช การผลิตทางอุตสาหกรรมที่อาศัยวัตถุดิบทางการเกษตร เป็นต้น 
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ดังนั้นถ้าจะกล่าวถึงนิเวศเกษตรจึงมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องด้วยหลาย
ประการ ท้ังนี้ความยั่งยืนของระบบเกษตรย่อมขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ
ทางการเกษตร กล่าวคือ ภายในระบบที่มีการถ่ายเทพลังงานและการหมุนเวียน
สารอาหาร ถ้ากรณีที่สารอาหารเกิดการขาดแคลนเกษตรกรจ าเป็นต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์
เพิ่มเติมจากมูลสัตว์ที่เลี้ยงในครัวเรือน โดยเป็นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
    ในสภาพพื้นที่นิเวศการเกษตรย่อมมีทั้งพื้นที่สูง มีความลาดชัน พื้นที่ลุ่ม
ต่ า ซึ่งจ าเป็นต้องมีการสร้างคันดินเพื่อกักเก็บน้ า หรือป้องกันการไหลบ่าของน้ า ใน
ขณะเดียวกัน คันดินขนาดใหญ่ยังเป็นถนนที่ใช้ในการเดินทางและขนส่งปัจจัยการผลติ
เข้าสู่ไร่นา ถ้าหากคันดินไม่แข็งแรงเกิดการพังทลายย่อมส่งผลกระทบต่อผลิตภาพของ
เกษตรกรด้วย แนวคิดของการใช้หญ้าแฝกเพื่อรักษาคันดินหรือไหล่ทาง คือ เมื่อมีฝน
ตกลงมาต้องไม่ให้มีการเก็บน้ าในดินที่บริเวณคันดินจนเกิดการอุ้มน้ าเกินพิกัด มี
แรงดันขึ้นในโครงสร้างดินที่เป็นรูพรุนหรือเรียกว่า “pore pressure” มากเกินไปใน
ที่สุดอนุภาคของดินก็ไม่มีแรงที่จะยึดเกาะเอาดินเข้าไว้ด้วยกันจึงเกิดการพังทลายใน
ลักษณะที่เรียกว่า “ดินสไลด์” ซึ่งพ้ืนท่ีภาคเหนือมักประสบปัญหานี้เป็นประจ าในช่วง
ที่มีฝนตกชุกต่อเนื่องกันหลายวัน ดังนั้นจึงต้องมีการปลูกหญ้าแฝกให้รากหญ้าแฝกเปน็
เหมือนเส้นด้ายร้อยเอาอนุภาคดินเอาไว้ ขณะที่ผิวดินปลูกพืชคลุมดิน เช่น กระดุม
ทอง ถ่ัวปิน่โต เพื่อไม่ให้น้ าฝนไหลซึมลงสู่ดินมากเกินไป ทั้งนี้หญ้าแฝกมีอายุราว 3 – 
4 ปี จึงต้องปลูกไม้ยืนต้นควบคู่กันไปด้วย เมื่อหญ้าแฝกหมดอายุขัย รากของไม้ยืนต้น
ก็ท าหน้าที่แทนรากหญ้าแฝกเป็นเสมือนตะปูคอยยึดดินเอาไว้ (soil nail) และ
นอกจากน้ีทรงพุ่มของไม้ยืนต้นท่ีเติบใหญ่ก็จะคอยซับแรงกระแทกจากเม็ดฝนที่ตกลง
มาไม่ให้กระทบดินโดยตรงจนเกิดการกัดเซาะผิวดิน 
 ในพื้นที่แปลงของเกษตรกรที่มีความลาดชันควรท าคันดินขนาดใหญ่ไว้เพื่อ
ป้องกันการไหลบ่าของน้ าหรือใช้กั้นน้ า เช่น คันดินรอบขอบสระและยังสามารถใช้เป็น
ทางเดินในการไปท ากิจกรรมทางการเกษตรได้ ในการเพาะปลูกหญ้าแฝกสามารถ
ด าเนินการได้ดังนี้ 

1) ท าการเพาะช ากล้าหญ้าแฝกแบบเรียงแถวหรือเป็นแถบแบบขนมปัง 
2) ขุดร่องปลูกตามแนวลาดเทของคันดิน แล้วปลูกหญ้าแฝกให้มีระยะห่าง

ระหว่างต้น 10 เซนติเมตร 
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3) ปลูกหญ้าแฝกเป็นแถบหรือเป็นแถวที่มีระห่างของแถวราว 80 – 120 
เซนติเมตร ข้ึนกับความลาดเทของคันดิน 

4) ให้ใส่ปุ๋ยคอกโดยการโรยหน้าแถบหญ้าแฝก เมื่อต้นกล้าเริ่มเบียดกอ 
และตัดใบหญ้าแฝกเดือนละครั้งเพื่อให้มีการแตกหน่อดีขึ้น 

5) พื้นที่ว่างระหว่างแถบหญ้าแฝก ถ้าสามารถหาพืชคลุมดิน เช่น ถ่ัวปิ่นโต 
6) ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ขี้เหล็ก คูณ หรือ มะรุม เพื่อให้รากช่วยยึดดินเมื่อ

หญ้าแฝกหมดอายุขัย 
 การใช้หญ้าแฝกปลูกเพื่อรักษาหน้าดินพื้นที่ลาดเลของคันดินหรือไหล่ทาง 
พบว่าหญ้าแฝกและพืชยืนต้นสามารถท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ไม่เกิดการพังทลายของ
ดิน และยังพบว่าเมื่อหญ้าแฝกหมดอายุขัย ได้กลายเป็นอินทรียวัตถุบ ารุงดินและมีธาตุ
อาหาร และความช้ืนเพียงพอส าหรับวัชพืชรวมถึงพืชชนิดอื่นๆ ก็เติบโตขึ้นมาปกคลุม
ดินแทน จึงเป็นกลไกธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการรักษาสภาพนิเวศเอาไว้  
 

 

  

หลังย้ายปลูก อายุ 1 สัปดาห ์ อายุ 1 เดือน 

   
อายุ 1 ปี อายุ 3 ปี อายุ 4 ปี 

 
ภาพที่ 10 สภาพของไหล่คันดินหลังปลูกหญา้แฝกและพืชยืนต้น 

ที่มา: สุพจน์ (2558)  



29 
 

 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี                                                     
การใช้หญ้าแฝกปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพ 

ข้อคิดส าหรับเกษตรกรในการปลูกหญ้าแฝก 
 จากการจัดกิจกรรมของโครงการเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีในการใช้หญ้าแฝก
ปรับปรุงดินเสื่อมคุณภาพสู่เกษตรกร มีประเด็นที่ต้องช้ีแจงท าความเข้าใจให้ถูกต้อง
ดังต่อไปนี้ 
 1) หญ้าแฝกไม่ใช่พืชทนแล้ง ซึ่งเกษตรกรมักเข้าใจผิดว่าเมื่อปลูกหญ้าแฝก
แล้วไม่จ าเป็นต้องเอาใจใส่เรื่องความช้ืนในดิน ซึ่งความจริงแล้ว หญ้าแฝกหาน้ าได้เก่ง
เนื่องจากรากที่หยั่งลงในดินได้ลึกถึง 3 เมตร ประกอบกับลักษณะของรากที่สานพัน
กันจนเป็นร่างแหจึงท าให้มีลักษณะคล้ายฟองน้ าจึงช่วยอุ้มน้ าได้ดี 
 2) ถ้าหากได้กล้าหญ้าแฝกมาปลูกเป็นกล้าแบบเปลือยราก ควรน ามาเพาะ
ช าก่อนประมาณ 45 วัน เพื่อให้แตกรากและแตกหน่อแล้วค่อยย้ายไปปลูก ซึ่งวิธีการ
ดังกล่าวนี้จะท าให้กล้าหญ้าแฝกมีอัตราการรอดชีวิตสูง แต่ถ้าหากหลีกเลี่ยงไม่ได้
จ าเป็นต้องปลูก ควรท าการปลูกในช่วงที่ฝนตกและดินมีความชื้นสูง และเมื่อปลูกแล้ว
ต้องให้น้ าต่อเนื่องจนกว่ากล้าหญ้าแฝกเริ่มตั้งตัวได้ มีหน่อเล็กๆ เริ่มแตกออก จึงเว้น
ระยะห่างในการให้น้ า 
 3) พื้นทีแ่ปลงท่ีปลูกหญ้าแฝก หากมีวัชพืชเจริญเติบโตแข่ง ควรมีการก าจัด
ออกโดยการถอนหรือใช้จอบถาก อย่าใช้ยาฆ่าหญ้าในการก าจัด เพราะสารเคมีอาจ
กระจายมาท าลายได้ ซึ่งหญ้าแฝกไม่ได้ทนทานต่อยาฆ่าหญ้า 
 4) หญ้าแฝกท่ีปลูกแล้วมีอายุประมาณ 3 – 4 ปี ต้นแม่ก็จะหมดอายุขัยและ
ตายลง โดยอาจมีหน่อเล็กๆ เติบโตขึ้นมาแทนได้ แต่การแตกกอจะไม่ค่อยดี เกษตรกร
สามารถใช้วิธีการตัดกอต้นแม่ให้ชิดโคน แล้วใส่ปุ๋ย รดน้ า ซึ่งจะท าให้หน่อหญ้าแฝก
แตกใหมม่ีจ านวนมากขึ้น แล้วจะเจริญเติบโตเบียดกอได้ในฤดูกาลนนั้น ท าหน้าที่แทน
กอแม่ได้ ช่วยให้การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในแง่ของการอนุรักษ์ดินและน้ ามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยไม่เสียเวลาในการปลูกใหม่และรอเวลาในการเจริญเติบโต 
 5) การปลูกหญ้าแฝกร่วมกับพืชผัก ไม้ผล ไม่ควรกังวลว่าหญ้าแฝกจะไปแย่ง
น้ า แย่งอาหาร ท าให้พืชผลไม่เจริญเติบโต เพราะหญ้าแฝกมีรากที่หยั่งลึกลงในดินจะ
ไม่แผ่กระจายในแนวราบ ดังน้ันระดับชั้นดินที่หญ้าแฝกดูดน้ าและธาตุอาหารจึงอยู่ลึก
กว่าระดับของพืชผักท่ัวไป 


