
หมอดิน สุพรรณบุร ี2557 1 

หญ้าแฝกพืชนักอนุรักษ์ดิน น ้า ฟื้นฟูดิน และรักษาสภาพแวดล้อม 
  

 
................................................... 
 

 
  
 

 
 

     คือ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพืช (หญ้าแฝก) ทดแทนหรือร่วมกับสิ่งก่อสร้างทาง 
วิศวกรรม เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูดิน รวมทั้งรักษา 
สภาพแวดล้อม หญ้าแฝกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือหญ้าแฝกลุ่ม(หญ้าแฝกหอม)และหญ้าแฝกดอน 
 
 

ลักษณะการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก มีดังนี ้
 

 1. ปลูกเป็นก้าแพงหญ้าแฝกตามแนวระดับ ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5-10 ซม. ระยะ 
ห่างระหว่างแถว(แนวด่ิง) 50 – 100 ซม. ( ในพื้นที่ท่ีมีการขุดถม –  พื้นท่ีมีความลาดชันตาม 
ธรรมชาติ)  อาจปลูกเป็นแถบ แถวเด่ียว หรือหลายแถวก็ได้  เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโต และ 
ต้ังตัวดีแล้ว แถวหญ้าแฝกท่ีเบียดชิดกันแน่น ( ส่วนของต้นท่ีอยู่เหนือดิน ) จะเปรียบเสมือน 
“ก้าแพงท่ีมีชีวิต” ช่วยชะลอความเร็วของน้้าท่ีไหลบ่า น้้าจึงมีโอกาสซึมซาบลงไปเก็บไว้ในดิน 
ได้มากขึ้น เพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นท่ีสูง เหลือน้้าไหลบ่า(ขณะที่ฝนตก)น้อยลง จึงช่วยลดความรุนแรงและอ้านาจการกัดเซาะ
ของน้้า รากของหญ้าแฝกท่ีมีปริมาณมาก ลึก และมีลักษณะสานกันแน่น จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้พังทลายได้เป็นอย่างดี 
 2.  ปลูกเป็นแนวควบคุมการไถพรวนตามแนวระดับ ใช้ระยะระหว่างต้น 5-10 ซม. ระหว่างแถว 20-60 เมตร แล้ว
ปลูกพืชไร่หรือพืชล้มลุก ระหว่างแถวหญ้าแฝก แถวหญ้าแฝกถือเป็นแนวพืชถาวร การไถพรวนหรือปลูกพืชตามแนวระดับครั้ง
ต่อๆไป ก็สามารถท้าได้โดยง่าย (แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดับอย่างเดียวในพื้นท่ีความลาดเทไม่เกิน 8 % ก็สามารถลดการ
ชะล้างพังทลายได้ถึง 50%)   ริ้วรอยของไถพรวน และแถวพืชที่ปลูกตามแนวระดับจ้านวนมากในพื้นที่ จะช่วยกระจาย และ
เฉลี่ยน้้าให้ซึมซาบลงไปเก็บในดินได้มากและสม่้าเสมอทั่วท้ังแปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม่้าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการ
ปลูกพืชตามแนวขึ้นลง  แถบหญ้าแฝกจะช่วยกรอง(ดัก)ตะกอนดิน อินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีไหล ปะปนมา
กับน้้า เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้สูญเสียไปจากพื้นที่   

3.  ปลูกเป็นรูปตัวว(ี V )คว ้าขวางในร่องน ้า เพื่อชะลอความเร็วของน้้าในร่องน้้า ลดการกัดเซาะและดักตะกอนดิน 
เมื่อตะกอนดินตกทับถมมากขึ้นกอหญ้าแฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม เป็นฝายน้้าล้นท่ีมีชีวิต ต่อไป 

4.  ปลูกเป็นรูปวงกลมหรือครึ งวงกลมรอบทรงพุ่ม  ในแปลงไม้ผลหรือไม้ยืนต้น   ระยะห่างระหว่างต้นหญ้าแฝก 
10 ซม.  ให้แนวหญ้าแฝกรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมห่างจากโคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุ่มเล็กน้อย  
หากพื้นท่ีมีความลาดชันให้ปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลม ให้ครึ่งวงกลมหงายรับน้้าไหลบ่าจากพื้นที่ด้านบน ราก ใบและกอหญ้าแฝก
ช่วยรักษาความชุ่มชื้น และปรับปรุงโครงสร้างของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูกให้ดียิ่งขึ้น   

5. ปลูกหญ้าแฝกเป็นผืนเพื อฟื้นฟู ดิน โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นดาน ดินทรายจัด ดินลูกรัง และดินเส่ือมโทรมต่างๆ 
ใช้ปลูกระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพื้นที่ รากหญ้าแฝกท่ีมีปริมาณมาก เมื่อหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพิ่มเติม
อินทรียวัตถุ กลายเป็นฮิวมัสและปุ๋ยให้แก่ดิน  เป็นการปรับปรุงบ้ารุงดินท้ังหน้าตัดดิน(เท่าที่รากหญ้าแฝกหย่ังลึกลงไปถึง ) ท้า
ให้ดินมีความพรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุ้มน้้า ความชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น “ไม่มีวิธีไหนท่ีสามารถ
ปรับปรุงบ้ารุงดินได้ลึกมากเท่ากับการปลูกหญ้าแฝก”  

 

นอกจากนี้บริเวณรากหญ้าแฝกจะมีจุลินทรีชนิดดีมาอาศัยเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ระบบนิเวศวิทยาบริเวณดังกล่าวดี
ขึ้น  รากจ้านวนมากของหญ้าแฝก  ยังช่วยดูดซับสารเคมี  โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือสารพิษท่ีปนเป้ือน  มากับน้้าไหลบ่า 
ไม่ให้ไหลลงไปสะสมในพื้นท่ีด้านล่าง แหล่งน้้า แม่น้้าล้าคลองหรือแม้แต่ในแหล่งน้้าใต้ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะท้าหน้าที่ดูดซับ
สารเคมี สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน้้าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต สารเคมี สารพิษเมื่อผ่านกระบวนการทางชีวะ
เคมีข้างต้น ก็จะสลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็นพิษลงได้ 

 

ต้องการค้าแนะน้าเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีพัฒนาที ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร 035-454081 เข้าถึงความรู/้การบริการไดท้ี่เว็ปไซต์  http://r01.ldd.go.th/spb/    

 

http://r01.ldd.go.th/spb
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การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านเกษตรกรรมและด้านวิศวกรรม  
 

     *  ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชน ี
     **   นายวันชัย  วงษา 

                 หญา้แฝก ( Vetiver grass) 
พืชตระกูลหญ้าที่มีระบบรากลึก ปริมาณ
รากมาก รากมีลักษณะสานกันแน่น และ
แพร่กระจายลงในแนวดิ่ง เจริญเติบโตได้ดี
ในดินเกือบทุกชนิด หญ้าแฝกแบ่งออกเป็น 
2  ชนิดใหญ่ๆ  คือ    
      1. หญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝกหอม  
( Vetiveria zizanioides ) มีต้น ใบและ

ทรงกอตั้ง หลังใบมีลักษณะโค้งมน ปลายใบแบน สีเขียวเข้ม เรียบเป็นมันและมีลักษณะอวบน้้า ท้องใบออกสีขาวซีดกว่า
ด้านหลังใบ รากมักมีกลิ่นหอม สามารถปลูกและขยายพันธุ์ค่อนข้างง่าย เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่มีฝนตกชุก หรือมี
ความชื้นในดินค่อนข้างสูง หากขาดน้้าใบจะม้วน แห้งและตายได้ง่าย อายุการใช้งานน้อยกว่าแฝกดอน แต่มีปริมาณราก
ค่อนข้างมากและลึก ลักษณะเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์มอนโต มักถูกรบกวนหรือท้าลายจากปลวก มดคันไฟ 
และหนอนกอได้ง่าย พันธุ์สุราษฎร์ธานี, สงขลา 3 เจริญเติบโตได้ดีในพ้ืนที่ที่เป็นดินเหนียวและลูกรัง พันธุ์ก้าแพงเพชร 2 
ทนน้้าท่วมขัง เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินทรายดาน ดินทรายและลูกรัง มีรากมากและแข็งแรง มีกลิ่นเฉพาะที่หนูไม่ชอบ 
พันธุ์ศรีลังกาและพระราชทาน ขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พันธุ์แม่แฮ และพระราชทาน สามารถสกัดน้้ามันหอม
ระเหยได้มากและมีคุณภาพดี แต่พันธุ์พระราชทาน มักถูกรบกวนจากหนูและสัตว์เลี้ยงได้ง่าย (วัว ควาย ชอบกิน ) พันธุ์ศรี
ลังกา สงขลา 3 และสุราษฎร์ธานี    ส่วนของใบ  หรือ 
ล้าต้น มีลักษณะเลื่อมเป็นมัน  อวบน้้า  ใบยาว เหนียว 
นุ่ม  เหมาะที่จะน้ามาใช้ท้างานหัตถกรรม เครื่องใช้ 
หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ 

2. หญ้าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis )  
มีทรงต้น ใบตอนปลายโค้งลงคล้ายกอตะไคร้ มีทรงกอ
ที่แข็งแกร่ง มีทรงกอที่แข็งแกร่ง ใบมีสีเขียวซีด หลังใบ
พับเป็นสันสามเหลี่ยม เนื้อใบหยาบ สากคาย ท้องใบสี
เดียวกับหลังใบแต่สีซีดกว่า การขยายพันธุ์ต้องพิถีพิถัน
(ขยายพันธุ์ยาก)กว่า   หญ้าแฝกลุ่ม เจริญเติบโตช้าใน
ช่วงแรก แต่เมื่อปลูกและรอดตายแล้วจะมีอายุการใช้
งานที่ยาวนานกว่า  
 

 
 

* ผู้อ้านวยการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จ.เชียงใหม่    ** นักวิชาการเกษตร   กองอนุรักษ์ดินและน้้า  
กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.   เอกสารประกอบการบรรยายหลักสูตร  “การพัฒนาและรณรงค์การใช้
หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ”  12-15 ธันวาคม 2543  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย    

หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกลุ่ม 
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หญ้าแฝก เจริญเติบโตได้ดีในเกือบทุกสภาพพ้ืนที่ ทนแล้งและทนสภาพน้้าแช่ขัง ทนทานต่อโรค แมลงและ
ศัตรูพืชต่างๆ ได้ดี ลักษณะเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ คือ พันธุ์ร้อยเอ็ดเจริญเติบโตได้ดีในดินทราย พันธุ์นครสวรรค์ , 
ก้าแพงเพชร 1, ราชบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เลย  เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดินลูกรัง ดินทรายถึงดินร่วนเหนียว พันธุ์นครสวรรค์ 
วัว,ควายชอบกินและมักถูกหนูรบกวนได้ง่าย (ปกติวัวควายชอบกินหญ้าแฝกดอนที่แตกยอดออกมาใหม่ๆ มากกว่าหญ้า
แฝกลุ่ม) พันธุ์ราชบุรี ,ประจวบคีรีขันธ์ทนเค็มได้ค่อนข้างดี ใบหญ้าแฝกดอนน้ามาสานเป็นตับ ใช้มุงหลังคาได้สวยงาม 
ทนทานกว่าแฝกลุ่มและหญ้าคา 

ส่วนหญ้าคา(Cogon grass) ที่คนทั่วไปมักสับสนคิดว่าเป็นหญ้าแฝก หญ้าคามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Imperata 
cylindrica จะมีลักษณะล้าต้นตั้งตรง โคนต้นมีลักษณะกลม ใบแบนยาว ขอบใบคม มีรากน้อย แต่มีขนาดใหญ่และตื้น 
ส่วนที่เรียกว่าใหล(stolon)อยู่ใต้ดินเลื้อยไปใต้ดิน ท้าให้ยากต่อการท้าลาย นอกจากนี้เมล็ดยังปกคลุมด้วยขนสีขาวคล้าย
ไหม เมื่อแก่สามารถปลิวไปตามลมระบาดไปได้ไกลอีกด้วย  เป็นวัชพืชร้ายแรงเป็น  1 ใน 10 อันดับแรกของโลก ห้าม
น้ามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้้าเด็ดขาด    

หญ้าอีกชนิด ที่มีลักษณะคล้ายหญ้าแฝกมากอีกชนิดคือแฝกเถ่ือน มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Themada spp. 
ลักษณะทั่วไปคล้ายหญ้าแฝกมาก แต่มีกอสูงโปร่ง ช่อดอกใหญ่ ปลายช่อโค้งลง รากไม่มีกลิ่นหอม ใบแบนและกว้างกว่า
เส้นกลางใบจะมีสีขาวในใบอ่อนและจะกลายเป็นสีชมพูอมม่วงในใบแก่ ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ดินและน้้าต่้ากว่า

หญ้าแฝกมาก 
 ปัจจุบันการใช้มาตราการทาง
วิศวกรรมในการป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน หรือเพ่ือการอนุรักษ์ดิน
และน้้า นับว่าใช้ได้ผลดีและมี
ประสิทธิภาพมากในหลายๆ พื้นที่และใน
หลายๆ กรณี  แต่หากจะน้ามาตรการทาง
พืชมาผสมผสานให้สอดคล้องและเอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกันและกัน ก็น่าจะท้าให้การ

ป้องกันดังกล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น   กรมพัฒนาที่ดินได้มีการ ศึกษาวิจัย ทดลองใช้มาหลายชนิดพืชและหลายวิธีการ 
ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนและปลูกพืชเป็นแถวตามแนวระดับ การปลูกพืชสลับเป็นแถบตามแนว
ระดับ การปลูกพืชแซม  การปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืชหมุนเวียน การปลูกพืชคลุมดินเป็นต้น  ซึ่งสามารถน้ามาใช้
ทดแทนหรือเสริมประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมได้ดีมากในหลายกรณี 
 ด้วยพระอัจฉริยะภาพและสายพระเนตรอันยาวไกล ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงริเริ่มให้มีการ
ใช้หญ้าแฝกเพ่ืออนุรักษ์ดินและน้้าและป้องกันการชะล้าง
พังทลายของดิน เมื่อประมาณปี พ .ศ.2534 ได้จุดประกายให้
พวกเราได้หันมาสนใจหญ้าแฝกซ่ึงเป็นพืชดั่งเดิมของเมืองไทย
มากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้เรารู้จักหญ้าแฝกเพียงว่าใบสามารถ
น้ามาสานเป็นตับใช้มุงหลังคาได้คงทนถาวรกว่าหญ้าคา ไฟ
ไหม้ก็ไม่ตายและเมื่อแตกยอดหรือหน่ออ่อนมาวัวควายก็ชอบ
กิน พบว่าขึ้นทั่วไปทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้าและพ้ืน
ที่ดินเสื่อมโทรมต่าง ๆ  
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 จากการศึกษาและท้าความรู้จักกับหญ้าแฝกอย่างละเอียดมากขึ้น  ท้าให้เราพบข้อดีและข้อได้เปรียบอีกหลาย
ประการ  ไม่ว่าจะปลูกขยายพันธุ์ได้ไม่ยาก สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในพื้นที่ดินมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
ดินทราย ดินเหนียว ไฟไหม้ น้้าท่วม หากไม่นานนักก็สามารถฟ้ืนตัวขึ้นมาได้ โรคและแมลงก็ไม่รบกวนมากนัก จึงมีอายุ
หลายปี (อาจเป็นร้อยปีถ้าไม่ขุดมันทิ้งเสียก่อน ) และก็แปลกที่มันไม่ยักระบาดเหมือนวัชพืชชนิดอื่น ปลูกหรือขึ้นอยู่
ตรงไหนก็จะอยู่ตรงนั้นตลอดไป มีทรงกอที่แน่นแข็งแรงพอที่จะชะลอความเร็วของน้้าไหลบ่าได้ รากมีลักษณะสานกัน
แน่นท้าการเกาะยึดดินได้ดี รากมีมากและยาวจะเจริญลงไปในแนวลึกมากกว่าด้านข้าง จึงไม่แย่งอาหารและรบกวนการ
เจริญเติบโตของพืชที่ปลูกข้างเคียงมากนัก สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หรือการ
อนุรักษ์ดินและน้้า ทั้งในและนอกพ้ืนที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และหากจะน้าข้อดีของการอนุรักษ์ดินและ
น้้า หรือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน โดยวิธีทางวิศวกรรม มาผสมผสานกับวิธีทางการจัดการพืช หญ้าแฝกก็เป็นพืช
ที่มีศักยภาพสูงสามารถท้าหน้าที่ดังกล่าวได้เป็นอย่างดี 
 

     การใช้หญ้าแฝกด้านชีวะ-วิศวกรรม(Soil Bio-Engineering)เพื อป้องกันการพังทลายของดิน  
 การใช้หญ้าแฝกในงานด้าน  Soil Bio-Engineering  คือ  การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีหญ้าแฝกเป็น Bio -
Technic ร่วมกับการใช้สิ่งก่อสร้างหรือโครงสร้างทางวิศวกรรมอย่างสอดคล้องเหมาะสม  กลมกลืนกับธรรมชาติและ
สภาพปัญหา  เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของมาตราการอนุรักษ์ดินและน้้า การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่ท่ีมีความลาดชัน  ซึ่งขบวนการลดหรือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จะเกิดข้ึนทั้งส่วนที่
อยู่เหนือดินและใต้ผิวดิน กล่าวคือ กอหญ้าแฝกที่เจริญเติบโตเบียดชิดกันแน่นเหมือนแนวรั้ว หรือก้าแพงธรรมชาติ ช่วย
ขวางและชะลอการไหลบ่าของน้้า ผิวดิน ช่วยกรองเศษพืช ตะกอนดินและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ที่ถูกน้้าพัดพามา ให้
ตกตะกอนอยู่ด้านหน้าหรือแนวหญ้าแฝก   
 เมื่อตะกอนดินมาตกทับถมมากข้ึน หญ้าแฝกก็ปรับตัว แตกกอ 
เจริญเติบโตสูงขึ้นเหนือผิวตลอดเวลา ส่วนใต้ผิวดินระบบราก 
หญ้าแฝกจะแผ่ขยายกว้างประมาณ 50 ซม. และเจริญเติบโตลง 
ในแนวดิ่งค่อนข้างมากซ่ึงอาจลึกถึง 3 – 4 เมตร  รากมีลักษณะ 
ประสานกันแน่นเหมือนแนวม่าน หรือก้าแพง ใต้ดิน  คอยยึด 
เหนียวเม็ดดินไม่ให้ถูกกัดเซาะหรือชะล้างพังทลายได้ง่าย ใน 
ดินตื้น ดินแน่น ดินทราย ดินลูกรัง และดินเสื่อมโทรม ต้น ใบ 
และรากหญ้าแฝกจ้านวนมากจะเป็นวัสดุปรับปรุงบ้ารุงดิน เพ่ิม 
เติมความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมให้กับดิน     เมื่อความ 
เสียหายได้รับการแก้ไขแล้ว ธรรมชาติยังได้รับการฟื้นฟูและกลับ 
มาใช้ประโยชน์พื้นที่นั้น ได้ดีอีกครั้ง 
 ข้อได้เปรียบของการใช้หญ้าแฝก สรุปได้ดังนี้ 

1. แฝกเป็นพืชที่ปลูกและขยายพันธุ์ได้ไม่ยาก ขึ้นได้ 
ในดินแทบทุกประเภท ศัตรูพืชไม่ค่อยรบกวน จึงไม่ต้องการการ 
ดูและรักษามากนัก 

2. อาจไม่จ้าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลหนักเพ่ือช่วยในการปฏิบัติงาน (ใช้เครื่องมือง่ายๆ ร่วมกับแรงงานคน) 
3. มีส่วนช่วยฟื้นฟูและคืนสมดุลย์ ให้กับสภาพแวดล้อมและกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ว 

 



หมอดิน สุพรรณบุร ี2557 5 

4. เป็นวัสดุธรรมชาติที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์(ผลพลอยได้) ได้หลายอย่าง เช่น ใช้มุงหลังคา ใช้เป็นวัสดุ
ก่อสร้าง งานหัตถกรรม พืชอาหารสัตว์ วัสดุเพาะเห็ด ปุ๋ยหมัก คลุมดิน ฯลฯ 

5. สามารถฟ้ืนตัวเองได้ แม้ได้รับความเสียหายจากการเหยียบย่้า ความแห้งแล้ง ไฟไหม้หรือน้้าท่วม หากไม่นาน
นักหรือเม่ือหญ้าแฝกเจริญเติบโตเต็มที่แล้ว น้้าท่วมก็ไม่ตาย 

6. รากจ้านวนมากที่ค่อนข้างยาวและลึกท้าให้หญ้าแฝกทนแล้งกว่าพืชทั่วไป บริเวณรากหญ้าแฝกจะมีจุลินทรีย์ที่
ดี (จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์) อาศัยอยู่เป็นจ้านวนมาก ช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาในดินและสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน 

7. ข้อส้าคัญคือการใช้ระบบหญ้าแฝก เกษตรกรสามารถด้าเนินการได้ด้วยตนเอง ไม่มีข้ันตอนยุ่งยากซับซ้อน แม้
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนัก ก็ไม่เกิดผลกระทบเสียหายรุนแรง จึงน้าไปประยุกต์ใช้หรือผสมผสานกับวิธีทาง
วิศวกรรมได้ดีแทบทุกกิจกรรม 

 

ข้อควรระวังและข้อจ้ากัดการใช้หญ้าแฝกในด้านชีวะ-วิศวกรรม 
1.  ความสามารถป้องกันอยู่ในขีดจ้ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อสร้างทางวิศวกรรม  
2.  ต้องการการปฏิบัติดูแลรักษาพอควร เพราะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเจริญเติบโต ทรุดโทรมและตายได้  
3.  ต้องรอเวลาตั้งตัวระยะหนึ่งก่อน จึงจะท้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  ชนิดหญ้าแฝกอาจมีข้อจ้ากัดเฉพาะตัว เช่น หญ้าแฝกดอนขยายพันธุ์ค่อนข้างยากกว่าแฝกลุ่ม แฝกลุ่ม

ต้องการการดูแลรักษามากกว่าแฝกดอน  แฝกดอนมีอายุการใช้งานนานกว่าหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกสายพันธุ์อาจ
เจริญเติบโตได้ดีหรือเหมาะสมเฉพาะบางพ้ืนที่เท่านั้น เป็นต้น 

5. การเจริญเติบโตของหญ้าแฝก อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือแก่งแย่งแข่งขันกับพืชที่ปลูกข้างเคียง
ได้(หากปลูกใกล้แนวหญ้าแฝกมากเกินไป) จึงต้องมีการก้าหนดระยะปลูกให้เหมาะสม และมีการตัดแต่งเป็นครั้งคราว  

 

การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกตามสภาพปัญหา 
เป็นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทดแทนหรือร่วมกับสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันการชะล้าง

พังทลาย ฟ้ืนฟูดิน,สภาพแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้้า ให้สอดคล้องกับสภาพของปัญหา  ดังนี้ 
 1. ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับเพื อชะลอความเร็วของน ้าไหลบ่า เป็นแนวบังคับการไถพรวน  อาจปลูกเป็น
แถวเดี่ยวหรือหลายแถวก็ได้  เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตและตั้งตัวดีแล้ว  แถบหญ้าแฝก ที่เบียดชิดกันแน่น (ส่วนของต้นที่
อยู่เหนือดิน )จะเปรียบเ สมือนก้าแพง มีชีวิต  ช่วยชะลอความเร็วของน้้าที่ไหลบ่า  แถบหญ้าแฝกจะ ช่วยกรองและดัก
ตะกอนดินที่ไหล ปะปนมากับน้้า เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ไม่ให้สูญเสียไปจากพ้ืนที่ น้้าจึงมีโอกาสซึม
ซาบลงไปเก็บไว้ในดินได้มากข้ึน เหลือน้้าไหลบ่าบนผิวดินน้อยลง อ้านาจการกัดเซาะหน้าดินก็จะน้อยลง  
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การปลูกเป็นแถวตามแนวระดับยังเป็นแนวควบคุมการไถพรวนได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากแถวหญ้าแฝกถือเป็น
แนวพืชที่ถาวร  การไถ พรวนหรือปลูกพืชครั้งต่อๆ ไปก็สามารถท้าตามแนวระดับได้โดยง่าย  (การปลูกพืชตามแนวระดับ
ในพ้ืนที่ความลาดเทไม่เกิน 8 % สามารถลดการชะล้างพังทลายได้ถึง 50%)  ริ้วร่องของไถพรวนและแถวพืชที่ปลูกตาม
แนวระดับในพื้นที่ จะช่วยกระจายและเฉลี่ยน้้าให้ซึมซาบลงไปเก็บในดินได้มากและสม่้าเสมอทั่วทั้งแปลง  พืชจึง
เจริญเติบโตสม่้าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการปลูกพืชตามแนวขึ้นลง   เป็นการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินแบบ
ริ้วร่องหรือเป็นแผ่น  (Rill and Sheet erosion)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยปลูกหญ้าแฝกเป็นแถวตามแนวระดับให้
ระยะห่างในแนวดิ่ง (V.I) ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร 

2. ปลูกเป็นรูปตัววี ( V )คว ้าขวางในร่องน ้า  เพื อชะลอความเร็วของน ้าในร่องน ้า  ลดการกัดเซาะและดัก
ตะกอนดิน เมื่อตะกอนดินตกทับถมมากข้ึนกอหญ้าแฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม  ช่วยป้องกันการกัดเซาะแบบ
ร่องลึก (Gully erosion)ได้เป็นอย่างด ี  หากร่องน้้าดังกล่าวมีปริมาณน้้าไหลบ่ามาก ก็อาจก่อสร้างอาคารชะลอความเร็ว
ของน้้า ซึ่งอาจจะสร้างอย่างง่าย ๆ ด้วยคันหิน กล่องตะแกรงใส่หิน ฝายไม้ไผ่หรือคอนกรีต แล้วปลูกแถบหรือแถวหญ้า
แฝก บริเวณด้านหน้าและด้านหลังฝ่าย เพ่ือเสริมความม่ันคงให้กับสิ่งก่อสร้างดังกล่าว เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
3. ปลูกเป็นรูปวงกลม หรือครึ งวงกลมรอบ

ทรงพุ่มไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  โดยให้แนวหญ้าแฝกห่างจาก
โคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุ่ม
เล็กน้อย  หากพ้ืนที่มีความลาดเทให้ปลูกเป็นรูปครึ่ง
วงกลมหงายรับน้้าที่ไหลบ่าจากด้านบน  ราก ใบและกอ
หญ้าแฝกช่วยรักษาความชุ่มชื้น และปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูกให้ดียิ่งขึ้น 

4.ปลูกหญ้าแฝกเพื อฟื้นฟูดินเสื อมโทรม โดยปลูกเป็นผืนเต็มพื้นที่  ระยะปลูกห่างแต่ละหลุม 50 x 50 ซม. 
ส่วนของต้น ใบ และรากจ้านวนมาก  เมื่อหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมอินทรีย์วัตถุ กลายเป็นฮิวมัสและปุ๋ย
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ให้แก่ดินในที่สุด เป็นการปรับปรุงทั้งท้ังบริเวณผิวดินและลึกลงไปในหน้าตัดดิน (เท่าท่ีรากหยั่งลึกลงไปถึง ) ท้าให้ดินมี
ความพรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุ้มน้้า ความชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นอกจากนี้ รากจ้านวนมากที่ค่อนข้างยาวและลึก  ยังช่วยดูดซับสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือสารพิษที่
ปนเปื้อนมากับน้้าไหลบ่า ไม่ให้ไหลลงไปสะสมในพ้ืนที่ด้านล่าง แหล่งน้้า แม่น้้าล้าคลองหรือแม้แต่ในแหล่งน้้าใต้ดิน โดย
รากหญ้าแฝกจะท้าหน้าที่ดูดซับสารเคมี สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน้้าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต สารเคมี 
สารพิษเม่ือผ่านกระบวนการทางชีวะเคมี  ก็จะสลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็นพิษลง 

5. ปลูกเป็นแถวบริเวณไหล่ถนน ฝ่าย คันบ่อ ริมตลิ ง หรือพื นที ที มีการขุดถม   เมื่อมีการขุดถมหรือก่อสร้าง
งานดิน  มักจะพบปัญหาการยุบตัวของดิน และเป็นต้นเหตุของการที่ดินจะพังทลายในภายหลังการก่อสร้าง เช่น การ
สร้างถนนผ่านแนวพ้ืนที่น้้าซับ อาจเป็นทางน้้าเดิม(ล้าธารตามธรรมชาติ) เมื่อฝนตกหนักติดต่อกัน ปริมาณน้้าสะสมมีมาก 
ดินที่ถมเกิดการทรุดตัว รวมทั้งดินตัดที่อยู่สูงกว่าพังทลายลงมา ดินและเศษไม้ขวางอุดตันทางระบายน้้าและท่อระบายน้้า
ลอดใต้ถนนท้าให้น้้าไหลบ่าข้ามถนนกัดเซาะพ้ืนถนนและดินถมด้านล่างพังทลายลงมาได้ง่าย แนวทางแก้ไข  การปลูกแถบ
หญ้าแฝกจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวระหว่างรอการซ่อมแซมได้มาก  

-  เชิงลาดดินตัดเหนือคัดทาง  (Back slope) ควรมีการปรับแต่งสภาพพ้ืนที่ดินตัด เพื่อลดความลาดชันหรือแบ่ง
พ้ืนที่รับน้้าเป็นช่วง ๆ ตามแนวระดับ อาจท้าเป็นขั้นบันไดดิน  (Bench terraces) หรือคูรับน้้าชายเขา (Hillside 
ditches) เพ่ือเบนน้้าไปลงในที่ที่ปลอดภัย หากจ้าเป็นควรจัดท้ารางระบายน้้าคอนกรีตตามแนวนอนและแนวดิ่ง เพื่อ
ระบายน้้าไปลงทางระบายน้้าหรือคูระบายน้้าริมถนน ปลูกแฝกเป็นแนวทั้งด้านบนและด้านล่างของสิ่งก่อสร้างให้เร็วที่สุด 
หากแนวสิ่งก่อสร้างมีระยะห่างในแนวดิ่ง (V.I) มาก ให้ปลูกแนวแฝกเสริม โดยใช้ค่า V.I  = 1.0-1.5 เมตร  หากพ้ืนที่มี
ความลาดชันมากอาจใช้ค่า V.I = 0.5-1.0 เมตร ร่วมกับการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น   ในพ้ืนที่ดินตัดนี้ปริมาณธาตุ
อาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินจะต่้ามาก เพราะหน้าดินถูกตัดออกไป การปลูกแฝก หรือพืชพรรณต่างๆ  ควรมีการ
ใส่ปุ๋ยเพื่อเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดินบ้าง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะในช่วงแรกๆ ซึ่งนับว่าจ้าเป็น  

-  เชิงลาดดินถมใต้คันทาง  (Side slope) ทางด้านดินถม เมื่อตัดดินสร้างทางบนพ้ืนที่ลาดชันมาก ๆ ไม่ควรทิ้ง
ดินที่เกิดจากการตัดถนนลงไหล่ทางเบื้องล่าง เพราะจะไปกลบฝังไม้ป่า พืชพรรณดั้งเดิม ท้าให้ดินจับตัวกันหลวม ๆ เมื่อ
ฝนตกหนักน้้าจะกัดเซาะเกิดเป็นร่องน้้าและอาจจะลึกจนทะลุดินเดิมได้ง่าย ซึ่งต้นไม้และวัชพืชเดิมที่ตายแล้วรวมทั้งดินที่
ถมใหม่จะพังทลายตามลงไปด้วย ในทางปฏิบัติหรือเม่ือมีงบประมาณจ้ากัดมักจะท้ิงดินลงบนไหล่ทางด้านดินถม หาก
ความสูงของดินถมมีมาก ๆ โอกาสพังทลายก็มีมากเช่นกัน จึงจ้าเป็นต้องท้ารางระบายน้้าคอนกรีต ทั้งแนวนอน ,แนวดิ่ง 
และพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการพังทลายของดิน ควรปลูกหญ้าแฝกท้ังด้านบนและด้านล่างรางระบายน้้าที่ก่อสร้างทันที (ปลูก

“ ไม่มีวิธีไหนที่สามารถฟื้นฟูดิน ปรับปรุงบ ารุงดินได้ลึกเท่านี้ ” 
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เป็นแนวระดับขวางความลาดชันทุก ๆ ระยะห่างตามแนวดิ่ง 0.5–1.0 เมตร) ระหว่างแนวแฝกและสิ่งก่อสร้างให้ปลูกพืช
คลุมดินหรือไม้ป่ายืนต้นที่มีรากแก้วที่แข็งแรง เพื่อช่วยเกาะยึดดินบนที่ถมใหม่กับดินล่างซึ่งเป็นดินเดิมได้เหนียวแน่น
ยิ่งขึ้น 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  6. ปลูกแนวหญ้าแฝกเพื อป้องกันการพังทลายของฝั่งแม่น ้าโดยกระแสคลื น  (Wave action) นอกจากการ
ใช้วิธีลาดคอนกรีตเสริมเหล็กซึ่งเป็นวิธีที่ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสูง  บางครั้งอาจจะไม่สะดวกหรือไม่สวยงามและดู
ขัดกับธรรมชาติ หากไม่แข็งแรงพอหรือเสียหายภายหลัง การแก้ไข ซ่อมแซมอาจจะยุ่งยากมากอีกด้วย การใช้วิธีเรียงหิน
แล้วปลูกหญ้าแฝกและไม้ยืนต้นในระหว่างแนวหรือซอกหิน จึงน่าจะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาระยะยาว ดูร่มรื่นและ
กลมกลืนกับธรรมชาติ การดูแลหรือบ้ารุงรักษาก็ประหยัดและง่ายกว่า   
 นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสียหายจากการเกิดน้้าท่วม  (Flood damage prevention) หรือบรรเทาความ
เสียหายที่เกิดจากน้้าป่าหลาก น้้าท่วมเอ่อท้นตลิ่ง ลดความรุนแรงของคลื่นที่ซัดมากระทบฝั่ง จะต้องก้าหนดระยะทาง
ระหว่างแถวแฝก ให้สัมพันธ์กับความลาดเทและคุณสมบัติทางชลศาสตร์ของแถบหญ้าแฝก ร่วมกับการก่อสร้างพนังดิน
กั้นน้้าที่บริเวณฝั่งน้้าหรือคันดินในพ้ืนที่ไร่-นา  แถบหญ้าแฝกจะลดความรุนแรงของกระแสน้้าทั้งเม่ือน้้าเริ่มท่วม และเม่ือ
น้้าเริ่มลดลง แถมช่วยสะสมตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ไว้ในพ้ืนที่หลังจากน้้าลดได้อีกด้วย 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ต้องการค้าแนะน้าเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีพัฒนาที ดินสุพรรณบุรี 74 หมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร 035-454081 เข้าถึงความรู/้การบริการไดท้ี่เว็ปไซต์  http://r01.ldd.go.th/spb/    
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