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สาขาการอนุรักษ์ดินและนา(ในพืนที่ราบลุ่ม)

นายทนงศักดิ์ นิลน้อย
สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
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ข้อมูลประวัติและผลงาน
หมอดินทนงศักดิ์ นิลน้อย
(การคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น สาขาการอนุรกั ษ์ดินและน้าประจ้าปี 2559)
1. ข้อมูลเบืองต้น
ชื่อ:

นายทนงศักดิ์ นิลน้อย ต้าแหน่ง หมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้าน

ที่อยู:่

1/1หมู่ 3 ต้าบลปากน้า อ้าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์:

081 - 8884795

พิกัด 47 P 0613513 UTM 1653834
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ประวัติโดยสังเขป

นายทนงศักดิ์ นิลน้อยอายุ 40 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม ปัจจุบันด้ารง
ต้าแหน่งหมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ปากน้า อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ประธานกลุ่มมะม่วงบ้านท่า
ทอง และประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดสุพ รรณบุรี สมรสแล้ว กับนางสมหมาย นิลน้อย มีบุตร 2 คนประกอบ
อาชีพเกษตรกรท้าสวนมะม่วงและท้านา
หลังจากแต่งงานในปี 2549 ก็ย้ายจากจังหวัดชัยนาทมาอยู่กับภรรยาที่ต้าบลปากน้า อ้าเภอเดิมบาง
นางบวช จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมน้าความรู้เดิมทังในการท้าสวนมะม่วงและการท้านามาปรับใช้ในพืนที่ใหม่ แต่เมื่อ
พืนที่เปลี่ยน สภาพแวดล้อมต่างๆที่เปลี่ยนไปเนื่องจากสภาพดินในพืนที่ต้าบลปากน้าเป็นดินร่วนปนทรายเก็บน้าไว้ไม่
ค่อยอยู่ จึงต้องยกร่องสวนเพื่อให้มีน้าเพียงพอสามารถเลียงต้นมะม่วงได้
แต่แล้วในปี 2554 เกิดมหาอุทกภัย สร้างความเสียหายให้กับสวนมะม่วงเป็นอย่างมาก คือ มะม่วงอายุ
ประมาณ 5 ปี จ้านวนประมาณ 1,000 ต้น พืนที่ปลูก(ตอนนัน) คือ 11 ไร่ ถูกน้าท่วมตายทังหมด มูลค่าความ
เสียหาย ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
หลังน้าลด เขาจึงคิดหาวิธีการป้องกันความเสียหาย ทีอ่ าจจะเกิดกับสวนมะม่วงของเขาหากเกิดเหตุการณ์
แบบนีขึนอีก จากการสอบถาม เพื่อนเกษตรกร และผู้รู้ จนพบกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
(นายไพโรจน์ ประสิทธิ์นอก) ว่า หากมีการจัดท้าโครงสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้า ที่มีการท้าคันล้อม เป็นคันดินกัน
น้า ให้สูงกว่าระดับน้าที่เคยท่วมสูงสุด ให้มีความสูง ขนาดใหญ่ และแข็งแรงพอ แล้ว จะช่วยลดความเสี่ยงจากความ
เสียหายดังกล่าวได้ เรียกว่าช่วยปกป้องทรัพย์สิน (เรือกสวนไร่นา) จากการถูกน้าท่วม เขาจึงเริ่มน้าดินมาถมเป็นคัน
กันน้าล้อมรอบสวนมะม่วงเพื่อป้องกันน้าท่วม ส่วนพืนที่ด้านใน ได้ท้าการยกร่องสวนเพื่อปลูกมะม่วง จากการเป็นผู้ที่
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมะม่วง และเป็น วิทยากรเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านไม้ผล จากการท้างานอาสาเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน และมีโอกาสไปมาหาสู่ กับเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี เป็นประจ้า จึงเกิดความ
สนใจ สมัครและเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้านในต้นปี 2555 เป็นต้นมา
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2. ทรัพยากรดิน สภาพปัญหา และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
2.1 ทรัพยากรดิน
ลักษณะโดยทั่วไป เนือดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายเป็นพวกดินเหนียวปนทราย มีสีน้าตาลปนเทาหรือ
น้าตาลอ่อน พบจุดประสีน้าตาลหรือน้าตาลปนเหลืองตลอดชันดิ นส่วนใหญ่จะมีแร่ไมก้า ปะปนอยู่ด้วย เกิดจากพวก
ตะกอนล้าน้า พบบนส่วนต่้าของสันดินริมน้า มีสภาพพืนที่ค่อนข้างราบเรียบแช่ขังน้าลึก 30-50 ซม. นาน 2 - 3
เดื อ น เป็ น ดิ น ลึ ก มี ก ารระบายน้ าดีป านกลางถึ งค่ อ นข้ างเลว มี ค วามอุ ด มสมบู รณ์ ต ามธรรมชาติ ป านกลาง pH
ประมาณ 5.5-7.5 ได้แก่ ชุดดินสรรพยา และเพชรบุรี ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว บริเวณที่มีแหล่ง
น้าสามารถปลูกพืช ถั่วต่างๆ และยาสูบได้ในฤดูแล้ง

2.2 สภาพปัญหาทรัพยากรดินและปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินเนือดินค่อนข้างเป็นทราย ฤดูฝนน้าแช่ขังน้านาน 2-3 เดือน ส่วนใหญ่ใน
ฤดูฝนใช้ท้านา แต่มักจะขาดแคลนน้าในฤดูแล้ว บริเวณที่มีแหล่งน้าสามารถปลูกพืชผักได้
หลังเกิดน้าท่วมใหญ่ในปี 2554 สวนมะม่วงล่มเสียหายหมด ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการท้าคัน ดินกันน้า
ขนาดใหญ่ และยกร่องสวนใหม่ มูลค่านับล้านบาท หลังจากเปลี่ยนสภาพ ที่มีการขุดถม จากพืนที่นามาเป็นร่องสวน
ด้วยดินที่มีลักษณะเนือดินค่อนข้างเป็นทราย จึงเกิดปัญหาการชะล้างพังทลาย ตะกอนดินไหลลงไปในร่องสวนได้ง่าย
ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขุดลอกและส่งผลให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง
นายทะนงศักดิ์ จึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง ในการหาวิธีป้องกันดิน บริเวณคันล้อม และร่องสวน ไม่ให้เกิด
การชะล้างพังทลาย ทังเมื่อเกิดน้าท่วม หรือการกัดเซาะทั่วๆไป ตามธรรมชาติของดินร่วนปนทราย ที่มีการขุดถม(ร่อง
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สวน) จึงได้ศึกษาและมีการน้าหญ้าแฝกเข้ามาปลูก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ทังบริเวณคันล้อม(คันดิน
ขนาดใหญ่เพื่อป้องกันน้าท่วม) ขอบคูร่องสวน พร้อมๆไปกับการปลูกมะม่วง นอกจากนียังได้ ขยายหญ้าแฝกไปปลูก
รอบคันนาและบริเวณรอบๆ สระน้า รวมทังขยายผลไปยังสวนข้างเคียงด้วย

ในช่วงฤดูฝนเกิดการชะล้างพังทลายของดิน ตะกอนดินดินไหลลงไปในร่องสวน
2.3 แนวทางการแก้ไขปัญหา ใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน้า ทังวิธีกลและวิธีพืช
2.3.1 สร้างคันดินป้องกันน้าท่วม มีขนาดฐานล่างกว้าง 8 เมตร ฐานบนกว้าง 5 เมตร สูง 2 เมตร
ยาวประมาณ 1,400 เมตร วัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันน้าท่วม และใช้เป็นเส้นทางล้าเลียงผลผลิตออกจากฟาร์ม
โดยให้มีความสูงกว่าแนวระดับน้าที่เคยท่วมสูงสุดถึง 1 เมตร โดยคันดินป้องกันน้าท่วม มีการขุดยกเป็นร่องสวน เพื่อ
ปล่อยน้าเข้าไปหล่อเลียงต้นพืช (ส่วนใหญ่ คือ มะม่วง) ขนาดคูน้า 1.50 เมตร ขนาดร่องกว้างประมาณ 12 เมตร
เพื่อปลูกมะม่วง 4 แถว
2.3.2 มีการปลูกไม้โตเร็ว เช่น ยู คาลิปตัส สะเดา ประดู่ บริเวณด้านข้างคันดิน เพื่อเป็นไม้บังลม
และเป็นไม้ใช้สอย อื่นๆ
2.3.3 มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย ที่ขอบคันดินป้องกันน้าท่วม ทัง 2 ด้าน
ด้านละ 2 แถว มีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของขอบคูน้า และเพื่อ การอนุรักษ์ดินและน้า ช่วยรักษา
ความชุ่ ม ชื น ฟื้ น ฟู ดิ น และรั ก ษาระบบนิ เวศวิ ท ยาของดิ น และสภาพแวดล้ อ ม ในแปลงปลู ก มะม่ ว ง อย่ างเต็ ม
ประสิทธิภาพ
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2.3.4 มีการจัดแผนการส้ารองน้า เป็นสระเก็บน้าขนาดใหญ่ ขนาดพืนที่ 6 ไร่ ลึกประมาณ 5 เมตร
เพราะได้น้าดิน มาท้าคันล้อมขนาดใหญ่ (คันดินป้องกันน้าท่วม) โดยมีคันคูเชื่อมต่อจากคลองชลประทาน เข้ามากัก
เก็บไว้

ปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลาย อนุรักษ์ดินและนารอบสระนา
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3. การถือครองที่ดิน
3.1 มีพืนที่ทาการเกษตร เป็นพืนที่ของตนเอง ทังหมด 71 ไร่
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมอดินทนงศักดิ์ นิลน้อย

2
4

1
3

1. บ่อน้า 6 ไร่
2. นาข้าว 10 ไร่
3. แปลงมะม่วง 54 ไร่ แบ่งเป็น แปลงมะม่วงอายุ 11 ปี จ้านวน 16 ไร่
แปลงมะม่วงอายุ 4 ปี จ้านวน 10 ไร่ แปลงมะม่วงอายุ 3 ปี จ้านวน 18 ไร่
4. พืนที่บริเวณบ้านพัก 1 ไร่

4. ความคิดริเริ่มและความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน
จากแนวคิดที่ ต้ องการพั ฒ นาพื นที่ ข องตนเองอย่างเต็ มศั กยภาพ ร่ว มกับ คนในครอบครัว ได้ อยู่กั บ
ครอบครัว โดยอาศัยหลัก 4 ประการ คือ การมีสติ ปัญ ญา ศรัทธา และความเพียร ร่วมกับการปฏิบัติตามหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง มีการบริหารจัดการการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องเหมาะสม กับวิชาชีพที่ต้องการให้สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและทรัพยากรที่มี
จากการศึกษาและเรีย นรู้ เพิ่มเติ ม ยังท้าให้ ท ราบถึงแนวพระราชด้าริ ขององค์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับหญ้าแฝก ที่ถือเป็น “พืชมหัศจรรย์” เป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษ สามารถน้ามาประโยชน์ได้ ทังใน
ด้านเกษตรกรรม และวิศวกรรม ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รักษาความชุ่มชื่น ช่วยปรับปรุง ฟื้นฟูดิน
และสภาพแวดล้อม สามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพ และรายได้ อีกหลายประการ
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หญ้าแฝกมีรากแข็งแรง สามารถเจาะลงในดินดานได้ลึก ปลูกง่าย ลักษณะกอหนาแน่น เป็นก้าแพง
ธรรมชาติที่มีชีวิตช่วยหยุดยังการชะล้างการพังทลายของหน้าดิน ชะลอความเร็วของน้าที่ไหลบ่า น้าจะซึมลงไปเก็บไว้
ในดินได้มาก ท้าให้ดิน มีความชุ่มชืน และใบแฝกก็ยังใช้คลุมดิน เพื่อรักษาความชืน และเพิ่มปุ๋ยให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์มากขึนดังพระราชกระแสตอนหนึ่งว่า “ ดินแข็งอย่างนี ใช้งานไม่ได้ แต่ถ้าเราท้าแนวปลูกแฝกที่เหมาะสม มี
ฝนลงมา ความชืนจะอยู่ในดินรากแฝกมันลึกมาก ถึงให้เป็นเขื่อนกัน แทนที่จะขุดแล้วปูซีเมนต์ พืชนี่จะเป็นเขื่อนที่มี
ชีวิต แล้วในที่สุดเนือที่ตรงนีก็จะเกิดเป็นดินผิวได้ เมื่อเกิดผิวดินเราจะปลูกอะไรก็ได้ ปลูกต้นไม้ก็ได้ ปลูกผัก ปลูกหญ้า
แฝกก็ได้ทังนัน..”
หญ้ าแฝกอาจไม่ ใช่ สิ่ งที่ ท้ ารายได้ โดยตรงเหมื อ นปลู ก มะม่ ว ง แต่ ห ญ้ าแฝกเป็ น เสมื อ นสิ่ งยื น ยั น ว่ า
ครอบครัวผมจะมีอนาคตที่ดี
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5. ผลงานและความสาเร็จของผลงาน
5.1 หลังเกิดนาท่วมใหญ่ในปี 2554 ส่งผลให้สวนล่ม มะม่วงเสียหายหมด ดินในร่องสวนเกิดการชะ
ล้าง เสียค่าใช้จ่ายในการท้าคันดินกันน้าและยกร่องสวนใหม่หลายแสนบาท จึงเริ่มศึกษาอย่างจริงจัง และสอบถาม
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จึงทราบว่าการอนุ รักษดินและน้า เป็นการใชประโยชนที่ดินหรือทรั พยากรดินและน้าอยาง
เหมาะสมชาญฉลาด และคุมคา โดยคนึงถึงการรักษาความอุดมสมบูรณของดิน เพื่อกอใหเกิดผลผลิตสูงสุดและยั่งยืน
ภายหลังจากท้าคันดินกันน้าแล้ว ได้น้าหญ้าแฝกเข้ามาปลูกจนสามารถป้องกันพืนที่สวนมะม่วงของเขาได้ เรียบร้อย
แล้วจึงค่อยขยายหญ้าแฝกไปปลูกรอบร่องสวน คันนา สระน้า หลังจากน้าหญ้าแฝกมาปลูกอย่างถูกต้องและเหมาะสม
กับ สภาพพืนที่ที่ต้องการฟื้น ฟู หญ้าแฝกจะท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ แนวหญ้าแฝกที่ปลูกบนคันกันน้าสามารถ
ป้องกันพังทลายของหน้าดินและเก็บรักษาหน้าดิน รักษาความชุ่มชืนในดินได้มากขึน ซึ่งการปลูกหญ้าแฝกยังมีส่วน
ในการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน การตัดใบหญ้าแฝกมาใช้คลุมดินเป็นการช่วยให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ
เพิ่มอินทรียวัตถุและธาตุอาหารแก่ดิน หน้าดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนีสามารถใช้หญ้าแฝกดูดซับสารพิษเพื่อ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม หญ้าแฝกเป็ นเทคโนโลยี พืนบ้านที่ท้าง่าย ลงทุนต่้า สามารถน้ามาปลูกร่วมกับไม้ผล และพืช
เศรษฐกิจได้ และเกิดความยั่งยืน
5.2 สังคมให้การยอมรับ และมีโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับสังคมมากยิ่งขึน ในช่วงแรกที่ได้ด้าเนินการ
ฟื้นฟูสวนภายหลังประสบปัญหาน้าท่วมใหญ่ ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบว่า จะต้องหาทางป้องกันน้าให้ได้ จึง
ด้าเนินการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้าในลักษณะต่างๆ ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝกแนวหญ้าแฝกก็ท้าหน้าที่ในการ
อนุรักษ์ดินและน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับในหมู่บ้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการอนุรักษ์ดินและน้าได้
เป็นอย่างดี สิงที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต ของทนงศักดิ์ นิลน้อย คือ ได้รับรางวัล “ รากหญ้าแฝกทองค้าพระราชทาน”
(การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ครังที่ 9 ปี 2557 - 2558) จัดโดย มูลนิธิชัย
พัฒนา สนง.กปร. บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) และ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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5.3 ผลลัพธ์ รายได้ จากการทาการเกษตร
1. ผลผลิตมะม่วงในแปลง (เพิ่งให้ผลผลิตปีแรก) ขายส่งกิโลกรัมละ 50 บาท มีรายได้ไม่น้อยกว่า
780,000 บาท ซึ่งในการผลิตมะม่วงแต่ละรุ่นมีต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละ 25 บาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะเหลือ
ก้าไรสุทธิรุ่นละประมาณ 390,000 บาท

มะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้สีทอง

มะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้มัน (ขาวนิยม)

2. มีรายได้เพิ่มจากการขายกิ่งพันธุ์มะม่วงชนิดต่างๆ เป็นเงินไม่ต่้ากว่า 200,000 บาท ในปี
แรก
3. รายได้จากการทานา (ข้าวพันธุ์กข 49) จ้านวน 10 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 100 ถัง/ไร่ ที่มีการใช้
ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน ร่วมกับ ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภาพ มี ต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 3,500 บาท ก้าไรสุทธิไร่ละ 3,200
เป็นเงิน 32,000 บาท
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6. มีความเป็นผู้นา และเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยมีตาแหน่งหน้าที่ทางสังคม ดังนี
-

เป็นหมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้าน ของสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
เป็นศูนย์เรียนรู้และบริการด้านการพัฒนาที่ดิน ประจ้าต้าบลปากน้า
เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก และการเกษตรกรรม
เป็นสมาชิกเครือข่ายคนรักษ์หญ้าแฝก ภาคกลาง
ประธานกลุ่มมะม่วงบ้านท่าทอง ต้าบลปากน้า อ้าเภอเดิมบางนางบวช
ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นประธานกลุ่มเกษตรกร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ลดใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร ของสถานีพัฒนาที่ดิน
สุพรรณบุรี

ศูนย์บริการงานพัฒนาที่ดินในพืนที่บ้านท่าทอง ต.ปากนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

นาเศษใบหญ้าแฝกมาทาปุ๋ยหมักปุ๋ยสูตรพระราชทาน เพื่อนาไปใส่ในแปลงมะม่วง
และพืชผักภายในสวน และแปลงนา
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เป็นประธานกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการเกษตร

นาเศษมะม่วง พืชผัก วัชพืช ในสวน มาทานาหมักชีวภาพ
เพื่อนาไปใส่ในแปลงมะม่วง แปลงพืชผัก และนาข้าว

เป็นแกนนา จัดทากิจกรรมตรวจวิเคราะห์ดิน เพื่อตรวจสอบธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดิน
ตรวจสภาพความเป็นกรด–เป็นด่าง เพื่อการจัดการดิน การจัดการปุ๋ย ที่มีประสิทธิภาพ
การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน และ “การใช้ปุ๋ยแบบสั่งตัด”

12

7. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายทนงศักดิ์ นิลน้อย ด้ารงชีวิตด้วยการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในลักษณะระบบการเกษตร
แบบปลอดภัย GAP โดยเริ่มต้นจากการให้ความส้าคัญกับดินเป็นอันดับแรก มีการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่ อตรวจสอบ
คุณภาพดิน ด้านการป้องกันน้าท่วม และการอนุรักษ์ดินและน้า ได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ ว่าจะต้องหาทาง
ป้องกันน้าท่วมให้ได้ จึงด้าเนินการจัดท้าระบบอนุรักษ์ดินและน้าในลักษณะต่างๆ ร่วมกับการปลูกหญ้าแฝก แนวหญ้า
แฝกก็ท้าหน้าที่ในการอนุรักษ์ดินและน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการยอมรับในหมู่บ้าน และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการ
อนุรักษ์ดินและน้าอย่างยั่งยืน จนประสบความส้าเร็จ เป็นที่ยอมรับของชุมชนและหน่วยงานต่างๆ มากมาย
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หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้ นฟูดิน และรักษาสภาพแวดล้อม
คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี “พืช (หญ้าแฝก)” ทดแทนหรื อร่ วมกับสิ่ งก่อสร้าง
ทางวิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้ นฟูดิน รวมทั้ง
รั...................................................
กษาสภาพแวดล้อม หญ้าแฝกแบ่งเป็ น 2 ชนิดคือหญ้าแฝกลุ่ม(แฝกหอม) และหญ้าแฝกดอน
ลักษณะการใช้ ประโยชน์ จากหญ้ าแฝก มีดงั นี้
1. ปลูกเป็ นกาแพงหญ้าแฝกตามแนวระดับ ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5-10 ซม. ระยะ
ห่างระหว่างแถว(แนวดิ่ง) 50 – 100 ซม. (ในพื้นที่ที่มีการขุดถม – พื้นที่มีความลาดชันตาม
ธรรมชาติ) อาจปลูกเป็ นแถบ แถวเดี่ยว หรื อหลายแถวก็ได้ เมื่อหญ้าแฝกเจริ ญเติบโตและ
ตั้งตัวดีแล้ว แถวหญ้าแฝกที่เบียดชิดกันแน่น (ส่ วนของต้นที่อยูเ่ หนือดิน ) จะเปรี ยบเสมือน
“กาแพงที่มีชีวิต” ช่วยชะลอความเร็ วของน้ าที่ ไหลบ่า น้ าจึงมีโอกาสซึ มซาบลงไปเก็บไว้ในดินได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้ นใน
พื้นที่ สูง เหลือน้ าไหลบ่ า(ขณะที่ ฝนตก)น้อยลง จึ งช่ วยลดความรุ นแรงและอานาจการกัดเซาะของน้ า รากของหญ้าแฝกที่ มี
ปริ มาณมาก ลึก และมีลกั ษณะสานกันแน่น จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้พงั ทลายได้เป็ นอย่างดี
2. ปลูกเป็ นแนวควบคุมการไถพรวนตามแนวระดับ ใช้ระยะระหว่างต้น 5-10 ซม. ระหว่างแถว 20-60 เมตร แล้วปลูก
พืชไร่ หรื อพื ชล้มลุก ระหว่างแถวหญ้าแฝก แถวหญ้าแฝกถื อเป็ นแนวพื ชถาวร การไถพรวนหรื อปลูกพื ชตามแนวระดับครั้ง
ต่อๆไป ก็สามารถทาได้โดยง่าย(แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดับอย่างเดียวในพื้นที่ความลาดเทไม่เกิน 8 % ก็สามารถลดการชะ
ล้างพังทลายได้ถึง 50%) ริ้ วรอยของไถพรวน และแถวพืชที่ปลูกตามแนวระดับจานวนมากในพื้นที่ จะช่วยกระจาย และเฉลี่ย
น้ าให้ซึมซาบลงไปเก็บในดินได้มากและสม่าเสมอทัว่ ทั้งแปลง พืชจึงเจริ ญเติบโตสม่าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการปลูกพืช
ตามแนวขึ้นลง แถบหญ้าแฝกจะช่ วยกรอง(ดัก)ตะกอนดิน อินทรี ยวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดิ นที่ ไหลปะปนมากับน้ า
เป็ นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้สูญเสี ยไปจากพื้นที่
3. ปลูกเป็ นรู ปตัววี( V )คว่าขวางในร่ องน้ า เพื่อชะลอความเร็ วของน้ าในร่ องน้ า ลดการกัดเซาะและดักตะกอนดิน เมื่อ
ตะกอนดินตกทับถมมากขึ้นกอหญ้าแฝกก็จะเจริ ญเติบโตและยืดกอสู งตาม เป็ นฝายน้ าล้นที่มีชีวิต ต่อไป
4. ปลูกเป็ นรู ปวงกลมหรื อครึ่ งวงกลมรอบทรงพุ่ม ในแปลงไม้ผลหรื อไม้ยืนต้น ระยะห่ างระหว่างต้นหญ้าแฝก 10
ซม. ให้แนวหญ้าแฝกรู ปวงกลมหรื อครึ่ งวงกลมห่ างจากโคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรื อห่ างจากรอบทรงพุ่มเล็กน้อย หาก
พื้นที่มีความลาดชันให้ปลูกเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม ให้ครึ่ งวงกลมหงายรับน้ าไหลบ่าจากพื้นที่ดา้ นบน ราก ใบและกอหญ้าแฝกช่วย
รักษาความชุ่มชื้น และปรับปรุ งโครงสร้างของดิน(ความร่ วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูกให้ดียงิ่ ขึ้น
5. ปลูกหญ้าแฝกเป็ นผืนเพื่อฟื้ นฟูดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็ นดาน ดินทรายจัด ดินลูกรัง และดินเสื่ อมโทรมต่างๆ ใช้
ปลูกระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพื้นที่ รากหญ้าแฝกที่ มีปริ มาณมาก เมื่อหมดอายุหรื อตายไปก็จะเป็ นการเพิ่มเติ มอินทรี ยวัตถุ
กลายเป็ นฮิวมัสและปุ๋ ยให้แก่ดิน เป็ นการปรับปรุ งบารุ งดินทั้งหน้าตัดดิน(เท่าที่รากหญ้าแฝกหยัง่ ลึกลงไปถึง) ทาให้ดินมีความ
พรุ น ร่ วนซุ ย มีความสามารถในการอุม้ น้ า ความชื้ นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น “ไม่มีวิธีไหนที่สามารถปรับปรุ งบารุ งดิ น
ได้ลึกมากเท่ากับการปลูกหญ้าแฝก”
นอกจากนี้ บริ เวณรากหญ้าแฝกจะมีจุลินทรี ชนิ ดดีมาอาศัยเป็ นจานวนมาก ทาให้ระบบนิ เวศวิทยาบริ เวณดังกล่าวดีข้ ึน
รากจานวนมากของหญ้าแฝกยังช่วยดูดซับสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนหรื อสารพิษที่ปนเปื้ อนมากับน้ าไหลบ่า ไม่ให้ไหล
ลงไปสะสมในพื้นที่ดา้ นล่าง แหล่งน้ า แม่น้ าลาคลองหรื อแม้แต่ในแหล่งน้ าใต้ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะทาหน้าที่ดูดซับสารเคมี
สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน้ าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริ ญเติบโต สารเคมี สารพิษเมื่อผ่านกระบวนการทางชีวะเคมีขา้ งต้น
ก็จะสลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็ นพิษลง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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