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สมบัติที่ดีของหญาแฝก 

หญาแฝกมีการแตกหนอ รวมเปนกอ และเบียดกันแนน กอมีความแข็งแรง ต้ังตรง และไมแผขยาย

ดานขางเปนพืชใบเลี้ยงเด่ียว แตอายุยืน อยูไดหลายป เพราะมีการแตกหนอใหม และไมตองดูแลมากมีขอที่ลํา

ตนถี่ และเกิดจากการยางปลอง สามารถขยายพันธุโดยใชหนอไดตลอดทั้งป สวนใหญไมขยายพันธุดวยเมล็ด 

ทําใหสามารถควบคุมการแพรขยายไดมีระบบรากยาว ประสานกันอยางหนาแนนชวยยึดดิน และรากมีลักษณะ

อวบ สามารถอุมนํ้าไดดีบริเวณรากหญาแฝก เปนที่อาศัยของเช้ือจุลินทรียที่มีประโยชนหลายชนิดในดินหญา

แฝกสามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดดีและมีความทนทานตอโรคพืชทั่วไปมี 2 ชนิดคือ 

หญาแฝกลุม 

 หญาแฝกลุมหรือหญาแฝกหอม (Chysopogonzizanioides Nash) ในสภาพธรรมชาติสามารถพบใน

พ้ืนที่ลุม มีความช้ืนสูงหรือมีนํ้าขัง ใบมีความยาว 45-100 เซนติเมตร กวาง 0.6-1.2 เซนติเมตร ดานหลังใบ

มีลักษณะโคงมนถึงเหลี่ยมสีเขียวเขม เน้ือใบคอนขางเนียน มีไขเคลือบมากทําใหดูมัน ดานบนใบออกสีขาวซีด

กวาดานหลังใบหญาแฝกลุมที่มีอายุประมาณ 1 ป จะมีรากหย่ังลึกไดมากกวา 1 เมตร ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาพ

ของดิน และความอุดมสมบูรณของตน ในสภาพธรรมชาติดินรวนปนทรายที่มีการระบายนํ้าดี ทําใหรากหญา

แฝกยาว 

หญาแฝกดอน 

 หญาแฝกดอนChysopogonnemoralis) พบไดทั่วไปในที่คอนขางแลง สามารถขึ้นไดดีทั้งในที่แดดจัด

และแดดปานกลาง ปลายยอดใบแผโคงลงคลายกอตะไครหญาแฝกดอนมีใบยาว 35-80 เซนติเมตร กวาง 

0.4-0.8 เซนติเมตร ใบสีเขียว หลังใบพับเปนสันสามเหลี่ยมเน้ือใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบนอยทําใหดู

กรานไมเหลือบมัน ดานบนใบสีเดียวกับดานหลังใบ แตมีสีซีดกวา เสนกลางใบสังเกตไดชัดเจน มีลักษณะแข็ง

เปนแกนนูนทางดานหลังใบ หญาแฝกดอนจะมีรากสั้นกวา หญาแฝกลุมที่มีอายุเทากัน 

การขยายพันธุหญาแฝก คือนําแมพันธุหญาแฝกที่มีลักษณะดี เพ่ิมปริมาณใหมากขึ้น ทั้งการปลูกลงดิน หรือ

ปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ 



 

พนัธุที่สามารถผลติเมลด็พนัธุได ผลการวิจัย 2560, (กรมพฒันาทีด่นิ) 

1.พันธุลุมแมฮองสอน1 พระราชทาน ตรัง1 เชียงราย แมฮองสอน2 สงขลา3 เชียงใหม ตรัง2 

2.พันธุดอนนครสวรรค จันทบุรี ราชบุรี รอยเอ็ด เลย  ชัยภูมิ สระบุรี1 สระบุรี2 กาญจนบุรี พิษณุโลก หวย

ขาแขง ประจวบคีรีขันธกําแพงเพชร1 อุดรธานี2 

การขยายพนัธุหญาแฝก 

1.การขยายพันธุลงดินในแปลง 

ควรเลือกพ้ืนที่ดินคอนขางดี  มีระบบชลประทาน หรือแหลงนํ้าเตรียมดิน และใสปุยสูตร 15-15-15  ระยะ

ปลูก 50x50 เซนติเมตร และชวงที่ปลูกและหลังปลูก ดินควรมีความช้ืน ,หนอพันธุ มี ใบ 20 ซม. ราก 5 ซม.

, ปลูก 2-3 หนอตอหลุม ,ใชหนอ ประมาณ 6,400 หนอ/ไร ,เวลา 4-6 เดือน ได 128,000 หนอ 

2.การขยายพันธุลงดินในแปลงยกรอง 

การจัดการดีชลประทานดีมคีวามกวางแปลงประมาณ 1.50 เมตร, ระยะหางระหวางแปลง 1.0 เมตร 

ระยะปลูก 50x50 ซม.,เวลา 4-6 เดือน หนอประมาณ 20 เทา 

3.การขยายพันธุในถุงพลาสติกขนาดใหญ 

นํากลาหญาแฝกคุณภาพดี,ปลูกในถุงพลาสติกสีดําขนาด 10x22 ซม. (หรือใหญกวา) ,ใสวัสดุปลูกคุณภาพดี  

(ดินรวนทรายและขี้เถาแกลบหรือขุยมะพราวและปุยหมัก (สัดสวน 3:1:1) ,นําถุงวางเรียงเปนแถวให

เหมาะสมพ้ืนที่ควรรับแสงแดดไดตลอดวัน ,เวนระยะหางระหวางแถว 0.5-1.0 เมตร,พ้ืนที่ควรใกลแหลงนํ้า 

หรือระบบสปริงเกอร ควรติดตาขายพรางแสง ,เมื่อหญาแฝกอายุ 6-8 เดือน ,แยกหนอเพ่ือเตรียมเปนกลา

ตอไป 

4.การขยายพันธุโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

วิธีการนํากลุมเน้ือเย่ือเจริญจากสวนตางๆ ของหญาแฝก มาเพาะเลี้ยงบนอาหารสังเคราะห  โดยเลี้ยง

ในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม และปลอดเช้ือจุลินทรียเมื่อเซลลพืชไดรับธาตุอาหาร และสภาพที่เหมาะสม 

เซลลจะเพ่ิมจํานวน และพัฒนาเปนตนพืชที่สมบูรณ 

ประโยชนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 

ผลิตตนพันธุปริมาณมาก รวดเร็วผลิตหญาแฝกที่ปราศจากโรคปรับปรุงพันธุหญาแฝกผลิตพืชพันธุ

ตานทานและทนทาน เก็บเช้ือพันธุกรรมหญาแฝก 

 



 

การเตรียมกลาหญาแฝก 

ในถุงพลาสติกขนาดเล็ก 

นํากอหญาแฝกจากแปลงขยายพันธุตัดใบใหยาว20ซม.ตัดรากใหสั้น5ซม.แยกหนอจากกอนํามาลาง

นํ้า วางลงบนขุยมะพราวที่ช้ืน หรือแชในระดับนํ้าสูง 5 เซนติเมตร วางในที่รมเงา 2-4 วันเลือกหนอที่ออกราก 

นําไปปกชําในถุงพลาสติกขนาด 2x6 น้ิวใสวัสดุเพาะชําที่คุณภาพดี ระบายนํ้าดี ธาตุอาหารพืชสมบูรณ ควร

ดูแล รดนํ้า เมือ่อายุ 45-60 วัน นําไปปลูกในพ้ืนที ่

กลาหญาแฝกรากเปลือย 

นํากอหญาแฝกตัดใบใหยาว 20 เซนติเมตร และตัดรากใหสั้น แยกหนอจากกอ นํามาลางนํ้า มัด

รวมกัน วางลงบนขุยมะพราวที่ช้ืน หรือแชในระดับนํ้าสูง 5 เซนติเมตร ในที่รมเงา 2-4 วัน เมื่อหญาแฝกมีราก

งอกมาใหมยาว 1-2 เซนติเมตร จึงนําไปปลูกในพ้ืนที่ในชวงตนฤดูฝน และหลังปลูกดินควรมีความช้ืนติดตอกัน

อยางนอย 15 วันขุดแยกหนอหญาแฝกจากกอตัดใบใหเหลือ20 ซม./ราก 5 ซม.มัดรวมไว 50-100 หนอ

นําไปแชนํ้าฮอรโมนเรงรากหรือวางบนขุยมะพราวที่ชุมนํ้าใชเวลา 5-7 วัน เมื่อรากใหมแตกในชวงปลูกดินตอง

มีความช้ืน 

การปลูกและการดูแลรักษาหญาแฝกที่ดีและถูกตอง  

1.ใชพันธุแฝกที่ถูกตองกับพ้ืนที่  เมื่อปลูกไปแลวหากพบวาหญาแฝกบางสวนตาย ใหทําการปลูกซอม

โดยเร็วเมื่อสภาพดินฟาอากาศอํานวย คือ มีนํ้า มีฝน หรือดินมีความช้ืน 

2.ควรตัดหญาแฝกที่ปลูกไปแลวอยางนอย 60 วันตอครั้ง ในชวงหนาฝน หรือเมื่อเห็นวาหญาแฝก

กําลังจะยางปลองออกดอกในหนาแลง ใหตัดเทาที่มีความจําเปน 

3.การตัดหญาแฝกที่ปลูกในพ้ืนที่ลาดชัน ซึ่งปลูกเปนแถวขวางความลาดชันของพ้ืนที่ ใหนําใบหญา

แฝกที่ตัดแลวไปวางไวเหนือโคนแถวหญาแฝก ในพ้ืนที่ราบหรือพ้ืนที่ที่มีความลาดเทนอยแตหลายทิศทาง ซึ่ง

ปลูกหญาแฝกแบบเปนแถวหรือปลูกเปนรูปวงกลมรอบโคนตนไมผลและไมยืนตน ใหนําใบหญาแฝกที่ตัดไดไป

เกลี่ยคลุมดินระหวางแถวหญาแฝกหรือนําไปคลุมโคนตนไมผลและไมยืนตน 

4.หลังจากปลูกหญาแฝกไปแลว 3-4 ป จะมีตนตายแซมภายในแถวเพราะตัดหญาแฝกนอยครั้งไป

หรือปลอยใหหญาแฝกยางปลองออกดอกกอนทําการตัดแตงใหตัดหญาแฝกชิดดินในชวงหนาแลง เมื่อถึงหนา

ฝนตอมาหญาแฝกจะแทงหนอ งอกออกมาใหมตามแถวและแนวปลูกเดิมเหมือนกับปลูกใหม 

5.ในการปลูกหญาแฝกเปลือยราก  เพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า ควรปลูกหญาแฝกระยะถี่ตนชิดติดกัน 

หรือหางกันไมเกิน 5 เซนติเมตร หากหญาแฝกในแถวชวงใดชวงหน่ึงไดรับความเสียหายหรือตาย ใหทําการ

ปลูกซอมโดยเร็วเพ่ือทําใหระบบของการอนุรักษดังกลาว ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 

6.การปลูกหญาแฝกในดินที่เสื่อมโทรม ดินมีความอุดมสมบูรณตํ่า ควรใสปุยคอกหรือปุยหมักรองกน

หลุม เมื่อหญาแฝกเริ่มต้ังตัวไดแลวควรใสปุยเคมีเพ่ือเรงใหหญาแฝกเจริญเติบโตและแตกกอไดเร็วขึ้นและดีขึ้น 

โดยใชปุยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 25 กิโลกรัมตอไร โรยเปนแถวตามแนวหญาแฝกที่ปลูก หากเปนที่ลาด

ชันใหโรยเหนือแถวหญาแฝก 

7.การปลูกหญาแฝกเปนแถว ครึ่งวงกลม หรือวงกลม ควรหางจากพืชหลัก โดยเฉพาะไมผลและไมยืน

ตนไมนอยกวา 1.5-2 เมตร 

8.ไมควรปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ปาสมบูรณ หรือพ้ืนที่ที่ไมผลและไมยืนตนเจริญเติบโตคลุมพ้ืนที่แลว 

9.หากมีวัชพืชประเภทเถาเลื้อยขึ้นพันปกคลุมหญาแฝก ใหรีบกําจัดเพราะจะทําใหหญาแฝกไม

เจริญเติบโตตามปกติและจะตายไปในที่สุดเพราะขาดแสง 

10.การปลูกหญาแฝกเพ่ือการขยายพันธุ ควรปลูกในพ้ืนที่ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ หรือตองมีการใส

ปุย และควรมีการตัดแตงใบหญาแฝกอยางสม่ําเสมอปองกันไมใหหญาแฝกมีการเจริญเติบโตทางรากมาก

เกินไป เพราะจะเปนการยากในการขุด และรากหญาแฝกจะไดรับการกระทบกระเทือนมากเมื่อยายกลาไป

ปลูก 

พันธุสงเสริม 

จากการปลูกทดสอบในที่ตางๆพบวาพันธุแฝกที่ควรสงเสริมมีเพียง  ๑๐ พันธุ    

หญาแฝกลุมไดแก พันธุศรีลังกา  พันธุกําแพงเพชร ๒  พันธุสุราษฎรธานี  และพันธุสงขลา ๓ 

หญาแฝกดอนไดแก  พันธุเลย  พันธุนครสวรรค  พันธุกําแพงเพชร ๑  พันธุรอยเอ็ด  พันธุราชบุรีและพันธุ

ประจวบคีรีขันธ 

สายพันธุหญาแฝกที่เหมาะสมกับภาคตาง ๆ 

ภาคเหนือ  : ศรีลังกา นครสวรรค กําแพงเพชร 1 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  :  รอยเอ็ด  และสงขลา 3 

ภาคกลางและภาคตะวันออก : ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สงขลา 3  กําแพงเพชร 1  กําแพงเพชร 2  

ภาคใต : สุราษฎรธานี และสงขลา 3 

แฝกที่ขึ้นไดในสภาพดินเค็ม :ราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ 

 แฝกที่ขึ้นไดในที่หนาวเย็น : แมแฮ 

แฝกที่ขึ้นไดดีในที่รม : หวยขาแขง 



 

การใชประโยชนจากหญาแฝก 

ดานอนุรักษดินและน้ํา    

- ปองกันการชะลางพังทลายของดินแถวหญาแฝกชวยกักเก็บตะกอนดินลดความแรงของนํ้าที่ไหลบาชวยกัก

เก็บนํ้าไวในดินและพ้ืนที่ตอนบนลดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากพ้ืนที่ 

ดานฟนฟูและปรับปรุงดิน เพ่ิมอินทรียวัตถุแกดินรักษาความช้ืนในดินชวยใหดินมีการระบายนํ้าดีขึ้นทําใหดิน

โปรงและระบายอากาศของดินดีเพ่ิมกิจกรรมของจุลินทรียในดิน 

การปลูกเพื่อปองกันตะกอนดินทับถมลงในแหลงน้ํา 

-อางเก็บนํ้า  สระนํ้า  บอนํ้า  วางแนวปลูกแฝกในแนวระดับ  ขวางความลาดเทเปนแถว๓—๔  แถว     

-แมนํ้า  ลําธาร  คลองสงนํ้า  ปลูกแฝกในแนวระดับตามความยาวของแมนํ้า  ลําคลอง  จํานวนแถวแฝกตาม

ความลึกต้ืนของตลิ่ง  หรือระดับความลาดชัน 

-ปลูกแฝกบริเวณที่ยกแปลงปลูกมีรองระบายนํ้าใหปลูกแฝกหางขอบแปลง ๓๐  เซนติเมตร 

ปลูกแฝกเพื่อปรับปรุงพื้นที่เสื่อมโทรม 

พ้ืนที่นากุงราง   ดินเปรี้ยว  ดินเค็ม  ดินลูกรัง  ดินทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ ดินแนนทึบ  ใหปลูกแฝก

ทั้งแปลงใหหางกันระยะ  ๕๐x๕๐ เซนติเมตร  ดูแลใหแฝกต้ังตัวไดแลวตัดใบในระดับ ๓๐  เซนติเมตรทุก ๒ 

เดือนคลุมดิน  ครบ  ๒-๓ปไถกลบดินจะดีสามารถปลูกพืชไดดีกวาแตกอน 

ชวยเก็บกักคารบอน 

แฝกดูดซับคารบอนไดออกไซดผานขบวนการสังเคราะหแสง   มาสะสมเปนคารบอนไวที่ตน ใบ รากรวม  

๑.๘๗- ๓.๓๗กิโลกรัมคารบอนตอตารางเมตรตอปหรือเทากับ ๒๙๙๒—๕๓๙๒กิโลกรัมคารบอนตอไรตอป  

ปลูกแฝกมีคารบอนเพ่ิมขึ้นจากเดิม ๑.๓๗—๑.๕๓  กิโลกรัมคารบอนตอตารางเมตรตอป  หรือเทากับ  

๒๑๙๒-๒๒๔๘  กิโลกรัมคารบอนตอไรตอป หรือเทากับ ๑๓๗๐๐ --๑๕๓๐๐ กิโลกรัมคารบอนตอเฮกตารตอป 

ดานศิลปหัตถกรรม 

-ผลิตภัณฑตะกราและภาชนะไดแก ตะกรา กระจาด กระดง และภาชนะรองตางๆ 

-ผลิตภัณฑเครื่องตกแตงบาน ไดแก นาฬิกาแขวน กรอบรูป โปะไฟ ของต้ังโชว ดอกไม และอ่ืนๆ  

-ผลิตภัณฑเครื่องตกแตงกายไดแก กระเปา หมวก เข็มขัด เข็มกลัดติดเสื้อ 

-ผลิตภัณฑอ่ืนๆ ไดแก แฟมเอกสาร ปกไดอารี่ 



 

ดานอ่ืนๆ 

-การใชประโยชนจากตนและใบหญาแฝกเปนวัสดุเพาะเห็ด 

-การใชประโยชนจากตนและใบหญาแฝกเปนวัสดุมุงหลังคา 

-การใชประโยชนจากตนและใบหญาแฝกเปนปุยหมัก และพืชคลุมดิน 

-การใชประโยชนจากตนและใบหญาแฝกเปนเช้ือเพลิงเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 


