
วันดินโลก (World Soil Day (WDS)) 

  วันดินโลก จัดข้ึน ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นประจ าทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนหันมาตระหนักถึง
ความส าคัญของดิน เพื่อสนับสนุนการจัดการดินอย่างยั่งยืน โดยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2545 ภายใต้การน า
ของประเทศไทยของเราและภายใต้กรอบของ Global Soil Partnership  ในงานประชุมวิทยาศาสตร์ทางดิน
ของโลก ครั้งที่ 17 ที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งในงานครั้งนั้นมีนักปฐพีวิทยาทั่วโลกมาร่วมประชุมอย่างคับค่ัง โดย
เหตุผลที่ทางการไทยและ Global Soil Partnership  ได้เสนอวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก เนื่องจากตรง
กับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เพื่อสดุดี
พระเกียรติคุณของพระองค์ ในการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ประจักษ์ในผลส าเร็จไปทั่วโลก ต่อมา
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations-FAO) ได้สนับสนุนให้มีการจัดต้ังวันดินโลกขึ้นอย่างเป็นสากล และรับรองวันดินโลกอย่างเป็นทางการ
ในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 68 ในเดือนธันวาคม 2556 ท าให้วันดินโลกได้รับความส าคัญและเกิด
การกระตุ้นให้ทุกคนร่วมมือกันรักษาดิน เพื่อดินทั่วโลกได้รับความใส่ใจมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความส าคัญของดิน 

  ดินเป็นรากฐานของสิ่งมีชีวิตมากมายบนโลก เปรียบเสมือนผิวหนังที่มีชีวิตของโลก การผลิต
อาหารทั่วโลกล้วนพึ่งพาดินเป็นหลักแทบทั้งสิ้น ดินประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ซับซ้อนของแร่ธาตุ น้ า 
อากาศ อินทรียวัตถุและสิ่งมีชีวิตจ านวนนับไม่ถ้วน ซึ่งทั้งหมดนี้รวมกันเป็นธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เพื่อบ ารุง
ต้นกล้าให้เจริญเติบโต เกิดดอกออกผลให้แก่เกษตรกร จนกลายเป็นผลผลิตทางการเกษตรเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิต
คนทั้งโลก ขณะเดียวกัน ดินก็ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตมากมาย ซึ่งมีตั้งแต่จุลินทรีย์ขนาดเล็กจนมองไม่
เห็นไปจนถึงพืชและสัตว์ต่างๆ ความหลากหลายทางชีวภาพนี้มีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการท างานของ
ดินและระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับดิน เราทุกคนจึงจ าเป็นต้องรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของดินเพื่อ
ปกป้องระบบธรรมชาติและระบบนิเวศ ดังนั้ น การจัดการดินด้วยความใส่ใจในรายละเอียด นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญอย่างหนึ่งของเกษตรกรรมยั่งยืน และยังสามารถปกป้องระบบนิเวศและความหลากหลาย
ทางชีวภาพไว้ เพื่อให้ดินมีคุณภาพและหนุนให้การผลิตอาหารเลี้ยงโลกของเราสมบูรณ์มากขึ้น 
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การปลูกหญ้าแฝก 

ลักษณะของหญ้าแฝก 

  หญ้าแฝก เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตระกูลหญ้าชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ซึ่ง
พบกระจายอยู่ทั่วไปหลายพื้นที่ตามธรรมชาติ จากการส ารวจพบว่า มีกระจายอยู่ทั่วโลกประมาณ ๑๒ ชนิด 
และส ารวจพบในประเทศไทย ๒ ชนิด ได้แก่ 

- กลุ่มพันธ์ุหญ้าแฝกลุ่ม ได้แก่ พันธ์ุสุราษฎร์ธานี ก าแพงเพชร ๒ ศรีลังกา สงขลา ๓ และพระราชทาน 
ฯลฯ 

- กลุ่มพันธ์ุหญ้าแฝกดอน ได้แก่ พันธ์ุราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยเอ็ด ก าแพงเพชร ๑ นครสวรรค์ และ
เลย เป็นต้น 

  หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ข้ึนเป็นกอ หน่อเบียดกันแน่น ใบของหญ้าแฝกมีลักษณะแคบยาว ขอบ
ขนานปลายสอบแหลม ด้านท้องใบจะมีสีจางกว่าด้านหลังใบ มีรากเป็นระบบรากฝอยที่สานกัน แน่นยาว หยั่ง
ลึกในดิน มีข้อดอกตั้ง ประกอบด้วยดอกขนาดเล็ก ดอกจ านวนครึ่งหนึ่งเป็นหมัน 

 

ลักษณะพิเศษของหญ้าแฝก 

การทีห่ญ้าแฝกถูกน ามาใช้ปลูกในการอนุรกัษ์ดินและน้ า เนือ่งมาจากมลีักษณะเด่นหลายประการ ดังนี้ 

 

- มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ไม่แผ่ขยายด้านข้าง 
-  มีการแตกหนอ่และใบใหม่ ไม่ต้องดูแลมาก  
- หญ้าแฝกมีข้อทีล่ าต้นถ่ี ขยายพันธ์ุโดยใช้หน่อได้ตลอดปี 
- ส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด ท าให้ควบคุมการแพร่ขยายได้  
- มีใบยาว ตัดและแตกใหมง่่าย แข็งแรงและทนต่อการย่อยสลาย  
- ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ า  
- บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย ์
- ปรับตัวกบัสภาพต่าง ๆ ได้ดี ทนทานต่อโรคพืชทั่วไป  
-  ส่วนที่เจริญต่ ากว่าผิวดิน ช่วยให้อยู่รอดได้ดีในสภาพต่าง ๆ   

การขยายพันธุ์หญ้าแฝก 
  การขยายแม่พันธ์ุ คือ การน าแม่พันธ์ุหญ้าแฝกที่มีลักษณะดีมาท าการขยายเพิ่มปริมาณทั้ง
การปลูกลงดิน ปลูกลงถุงพลาสติกขนาดใหญ่ หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ส่วนการขยายพันธ์ุกล้าหญ้าแฝก คือ
การน าหน่อที่ได้จากการขยายแม่พันธ์ุมาเพาะช า เพื่อน าไปปลูกในพื้นที่ ได้แก่ กล้าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก 
และกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

งานสง่เสริมการเกษตร ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง 



      -3- 
การขยายแม่พันธ์ุหญ้าแฝก 
  1. การขยายพันธ์ุในแปลงขนาดใหญ่ เหมาะสมกับพื้นที่ที่มีการชลประทานและระบายน้ าดี 
สามารถปลูกเป็นแปลงขนาดใหญ่ โดยไม่ต้องยกร่องก็ได้ การเตรียมต้นพันธ์ุโดยแยกหน่อจากกอ น ามาตัดใบให้
เหลือความยาว ๒๐ เซนติเมตร และตัดรากให้สั้นแช่ในระดับน้ าสูง ๕ เซนติเมตร เป็นระยะเวลา ๕-๗ วัน ราก
จะแตกออกมาใหม่น าไปปลูกโดยใช้ระยะปลูกห่างต้น ๕ เซนติเมตร และระหว่างแถว ๕๐ เซนติเมตร หลังจาก
ปลูกต้องให้น าอย่างสม่ าเสมอ เมื่ออายุได้ ๑ เดือน ใส่ปุ๋ยสูตร ๑๕-๑๕-๑๕ ต้นละ ๑ ช้อนชา เมื่อถึงอายุ ๔-๖ 
เดือน ให้ขุดน้ าไปเพาะช าในถุงพลาสติก หรือเตรียมเป็นกล้ารากเปลือยส าหรับใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
  2.การขยายพันธ์ุในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ โดยวางเป็นแถวคู่ติดกันระยะห่างระหว่างแถวคู่ ๑ 
เมตร ยาวตามพื้นที่ใช้วัสดุปลูกที่มีการระบายน้ าดี เช่น ดินร่วนทราย และข้ีเถ้าแกลบ หรือขุยมะหร้าว ใน
สัดส่วน ๑:๒:๑ การติดตั้งระบบน้ าพ่นฝอย หรือมีตาข่ายพรางแสง น าหน่อมาปักช าดูแล จนกระทั่งอายุ 4 เดือน 
จึงน าไปแยกหน่อเพาะช าต่อไป 

 
การขยายกล้าหญ้าแฝกส าหรับใช้ปลูก 
  1.การเตรียมกล้าหญ้าแฝกในถุง โดยตัดรากให้สั้นและแยกหน่อจากกอตัดใบให้ยาว ๑๐ 
เซนติเมตร น ามาล้างน้ า มัดรวมกันวางลงบนขุยมะพร้าวที่ช้ืน หรือแช่ในระดับน้ าสูง ๕ เซนติเมตร ในที่ร่มเงา 
๔ วัน แล้วจึงคัดหน่อที่ออกรากมาปักช าในถุงพลาสติกขนาดเล็ก (๒x๖ นิ้ว) และใส่วัสดุเพาะช าที่ระบายน้ าดีมี
ธาตุอาหารสมบูรณ์ ดูแลรดน้ าในสภาพเรือนเพาะช า เมื่ออายุ ๔๕-๖๐ วัน ให้น าไปปลูกในพื้นที่ขณะที่ดินมี
ความช้ืน 
  2.การเตรียมกล้าหญ้าแฝกแบบรากเปลือย โดยการแยกหน่อจากกอ ตัดใบให้ยาว ๒๐ 
เซนติเมตร ตัดรากให้สั้น วางบนขุยมะหร้าวที่ช้ืน หรือแช่ในน้ าให้ท่วมราก จนกระทั่งรากงอกขึ้นมายาว ๑-๒ 
เซนติเมตร นานประมาณ ๕-๗ วัน จึงน าไปปลูกในช่วงต้นฤดูฝน และหลังจากปลูกดินควรมีความช้ืนติดต่อกัน
อย่างน้อย ๑๕ วัน 
 
การเตรียมกล้าและดินเพ่ือปลูกหญ้าแฝก   

  ๑. การก าจัดวัชพืชและเตรียมพื้นที ่

๒. การปลูกหญ้าแฝกในช่วงต้นฤดูฝน พื้นที่ปลูกต้องมีความชุ่มช้ืน 

๓. การเตรียมแนวร่องปลูก โดยการวางแนวร่องปลกูขวางความลาดชัด ตามแนวระดับขนาน
ไปตามสภาพพื้นที ่

๔. การใสปุ่๋ยหมักรองกันหลมุในแนวร่องปลกู เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่ดิน 

๕. การปลูกกล้าหญ้าแฝกในแปลงปลูก โดยการใช้กล้าเพาะช าถุงขนาดเล็ก ใช้ระยะปลกู ๑๐ 
เซนติเมตร หรือกล้ารากเปลือยใช้ระยะปลูก ๕ เซนติเมตร 
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๖. ความห่างของแถวหญ้าแฝกแต่ละแถว ข้ึนกับความลาดเทของพื้นที่ และชนิดของพื้นที่ปลูก 
โดยขอค าแนะน าเพิ่มเตมิจากเจ้าหน้าที่ แต่โดยทั่วไปจะใช้ระยะห่างทางแนวดิ่ง ๑.๕-๓ เมตร 

๗. กลบดินในร่องปลกูให้ต่ ากว่าระดับผิวดินปกติ เพื่อให้น้ าขัง และซึมลงดินได้ ช่วยให้ดินชุ่มช้ืน
ข้ึน 

๘. ควรปลูกซ่อมแซมให้ได้แนวรั้วหญ้าแฝกที่เป็นแนวยาวต่อเนื่อง 

 
การดูแลรักษาหญ้าแฝก 
 

- การคัดเลือกกล้าที่มีคุณภาพ กล้าหญ้าแฝกที่มีคุณภาพโดยทั่วไปเป็นกล้าที่มีอายุ ๔๕ ถึง ๖๐ วัน เมื่อ
น ากล้าที่แข็งแรงมาปลูกก็จะได้แนวรั้วหญ้าแฝก ที่มีการเจริญเติบโตแข็งแรงอย่างสม่ าเสมอ 

- การเลือกช่วงเวลาปลูก การปลกูหญ้าแฝกในช่วงต้นฤดูฝนจะเหมาะสมทีสุ่ด สภาพของดินที่ปลูกในช่วง
ต้นฤดูฝนจะมีความชุ่มช้ืนสูงติดต่อกันมากกว่า ๑๕ วันข้ึนไป 

- การตัดใบ ในช่วงต้นฤดูฝนให้ตัดใบหญ้าแฝกให้สั้น สูงจากพื้นผิว ๕ เซนติเมตร เพื่อให้เกิดการแตก
หน่อใหม่ และก าจัดหน่อแก่ที่แห้งตาย ในช่วงกลางฤดูฝนให้เกี่ยวใบสูง ไม่ต่ ากว่า ๔๕ เซนติเมตร 
เพื่อให้มีแนวกอที่หนาแน่นในการรับแรงปะทะของน้ าไหลบ่า และในช่วงปลายฤดูฝน เกี่ยวใบให้สั้น ๕ 
เซนติเมตร อีกครั้งเพื่อให้หญ้าแฝกแตกใบเขียว ในฤดูแล้ง 

- การดูแลรักษาตามความเหมาะสม ในต้นฤดูฝนให้ใส่ปุ๋ยหมักตามแถวหญ้าแฝกก็จะเป็นการช่วยให้หญา้
แฝกมีการเจริญเติบโตดีข้ึน และก าจัดวัชพืชข้างแนวจะเป็นการช่วยให้สังเกตแนวหญ้าแฝกได้ชัดเจน 
ช่วยให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ และเพื่อป้องกันการไถแนวทิ้งเนื่องจากสังเกตไม่เห็น 

- การปลูกซ่อมและแยกหน่อแก่ออก การปลูกซ่อมแซมในช่วงฤดูฝนจะท าให้ได้แนวรั้วหญ้าแฝกที่
แข็งแรง และควรตัดแยกหน่อแก่ที่ออกดอก หรือแห้งออกไป เพื่อจะให้หน่อใหม่ได้แทรกขึ้นมาได้อย่าง
เต็มที่ 
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     -5- 
รูปแบบการปลูกหญ้าแฝกตามหลักวิชาการ 

 
          เพื่อให้การด าเนินการปลกูหญ้าแฝกตามโครงการนีม้ีรูปแบบที่ชัดเจน จงึได้มีการก าหนดรูปแบบการ
ปลูกที่สามารถน าไปปฏิบัติในพื้นที่ได้ ซึ่งประกอบด้วย 

๑. การปลูกในระบบอนุรกัษ์ดินและน้ า 

   

การปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวเดี่ยวขวางความลาดชันของพื้นที่ ถ้าใช้กล้าแบบรากเปลือยจะปลูกระยะ
ระหว่างต้น ๕ เซนติเมตร ถ้าเป็นกล้าถุงพลาสติก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น ๑๐ เซนติเมตร โดยปลกูหญ้า
แฝกเป็นแถวตามแนวระดับ ให้มรีะยะห่างระหว่างแถว ตามแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร ความยาวของแถว
หญ้าแฝกขึ้นกับสภาพพื้นที่ และพื้นที่ว่างระหว่างแถวหญ้าแฝกจะเป็นพื้นทีป่ลูกพืชหลกั 

๒ สระน้ าปลกู ๒ แถว 

    - แถวที่ ๑ ปลูกห่างขอบบ่อ ๕๐ เซนติเมตร จนรอบบ่อ 

   - แถวที่ ๒ ปลูกที่ระดบัทางน้ าเข้า จนรอบบอ่ 

๓. อ่างเกบ็น้ าปลูก ๓ แถว 

    - แถวที่ ๑ ปลูกที่ระดบัทางน้ าล้นจนรอบอ่าง ยกเว้นบรเิวณคันหรือสันอ่างเกบ็น้ า 

    - 
แถวที่ ๒ ปลูกที่ระดบัสงูกว่า แถวที่ ๑ ตามแนวตั้ง ๒๐ เซนติเมตร จนรอบอ่าง ยกเว้นบรเิวณคัน หรือ
สันอ่างเก็บน้ า 

   - 
แถวที่ ๓ ปลูกที่ระดบัต่ ากว่า แถวที่ ๑ ตามแนวดิ่ง ๒๐ เซนติเมตร จนรอบอ่าง ยกเว้นบรเิวณคันหรือ
สันอ่างเก็บน้ า 

๔. ปลูกริมคลองส่งน้ า ๑ แถว ห่างขอบคลองสง่ ๓๐ เซนติเมตร 

๕. ปลูกบนรอ่งสวน ๑ แถว ห่างขอบแปลง ๓๐ เซนติเมตร 

๖. ปลูกอยู่บนไหล่ถนน ๑ แถว ส าหรับถนนหรือทางล าเลียง 

๗. ปลูกครึ่งวงกลมล้อมต้นไม ้

    - ต้นไม้ขนาดเล็ก รัศมีขนาด ๑ เมตร เป็นระยะทาง ๓ เมตร 

    - ต้นไม้ขนาดกลาง รัศมีขนาด ๒ เมตร เป็นระยะทาง ๖ เมตร 
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   - ต้นไม้ขนาดใหญ่ รัศมีขนาด ๓ เมตร เป็นระยะทาง ๙ เมตร 

๘. ปลูกวงกลมล้อมต้นไม ้

    - ต้นไม้ขนาดเล็ก รัศมีขนาด ๑ เมตร เป็นระยะทาง ๖ เมตร 

   - ต้นไม้ขนาดกลาง รัศมีขนาด ๒ เมตร เป็นระยะทาง ๑๒ เมตร 

   - ต้นไม้ขนาดใหญ่ รัศมีขนาด ๓ เมตร เป็นระยะทาง ๑๘ เมตร 

 
          การปลูกหญ้าแฝกทุกครั้งจะต้องปลกูให้ต้นชิดติดกนัเป็นแถว ไม่ว่าจะเป็นกรณีแถวตรงหรือแถวโค้ง
รอบต้นไมก้็ตาม ถ้าใช้กล้าถุงมีระยะปลูกระหว่างต้น ๑๐ เซนติเมตร และกล้ารากเปลือยระยะปลูก ๕ 
เซนติเมตร 
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