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     *  ม.ร.ว. แซมแจ่มจรัส รัชน ี
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             หญ้าแฝก (  Vetiver grass ) พืช
ตระกูลหญ้า ที่มีระบบรากลึก ปริมาณ
รากมาก รากมีลกัษณะสานกนัแน่น และ
แพร่กระจายลงในแนวด่ิง เจริญเติบโตได้
ดีในดินเกือบทุกชนิด หญ้าแฝกแบ่ง
ออกเป็น 2  ชนิดใหญ่ๆ  คือ    
         1. หญ้าแฝกลุ่มหรือหญ้าแฝกหอม ( 

Vetiveria zizanioides ) มีตน้ ใบและทรงกอตั้ง หลงัใบมีลกัษณะโคง้มน ปลายใบแบน สีเขียวเขม้ เรียบเป็นมนัและมี
ลกัษณะอวบน ้ า ทอ้งใบออกสีขาวซีดกว่าด้านหลงัใบ รากมกัมีกล่ินหอม สามารถปลูกและขยายพนัธุ์ค่อนขา้งง่าย 
เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นที่ที่มีฝนตกชุก หรือมีความช้ืนในดินค่อนขา้งสูง หากขาดน ้ าใบจะมว้น แห้งและตายไดง่้าย 
อายกุารใชง้านน้อยกว่าแฝกดอน แต่มีปริมาณรากค่อนขา้งมากและลึก ลกัษณะเฉพาะแต่ละสายพนัธุ์ คือ สายพนัธุ์
มอนโต มักถูกรบกวนหรือท าลายจากปลวก มดคันไฟ และหนอนกอได้ง่าย พันธุ์สุราษฎร์ธานี , สงขลา 3 
เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวและลูกรัง พนัธุ์ก  าแพงเพชร 2 ทนน ้ าท่วมขงั เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดิน
ทรายดาน ดินทรายและลูกรัง มีรากมากและแขง็แรง มีกล่ินเฉพาะที่หนูไม่ชอบ พนัธุศ์รีลงักาและพระราชทาน ขึ้นได้
ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเยน็ พนัธุ์แม่แฮ และพระราชทาน สามารถสกดัน ้ ามนัหอมระเหยไดม้ากและมีคุณภาพดี 
แต่พนัธุ์พระราชทาน มักถูกรบกวนจากหนูและสัตว์
เล้ียงได้ง่าย(ววั ควาย ชอบกิน) พนัธุ์ศรีลังกา สงขลา 3 
และสุราษฎร์ธานี    ส่วนของใบ  หรือล าตน้ มีลกัษณะ
เล่ือมเป็นมัน  อวบน ้ า  ใบยาว เหนียวนุ่ม  เหมาะที่จะ
น ามาใชท้  างานหตัถกรรม เคร่ืองใชห้รือเฟอร์นิเจอร์ 

2. หญ้ าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis )  มี
ทรงตน้ ใบตอนปลายโคง้ลงคลา้ยกอตะไคร้ มีทรงกอที่
แข็งแกร่ง มีทรงกอที่แข็งแกร่ง ใบมีสีเขียวซีด หลงัใบ
พบัเป็นสันสามเหล่ียม เน้ือใบหยาบ สากคาย ทอ้งใบสี
เดียวกบัหลงัใบแต่สีซีดกว่า การขยายพนัธุ์ตอ้งพถีิพิถนั
(ขยายพนัธุ์ยาก)กว่า   หญ้าแฝกลุ่ม เจริญเติบโตช้าใน
ช่วงแรก แต่เม่ือปลูกและรอดตายแล้วจะมีอายกุารใช้
งานที่ยาวนานกวา่  

 
 

*  ผูอ้  านวยการ ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง จ.เชียงใหม่   ** นกัวิชาการเกษตร  กองอนุรักษดิ์นและน ้า กรมพฒันาท่ีดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตร   “ การพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ”  12-15 ธนัวาคม 2543 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย        

หญ้าแฝกดอน หญ้าแฝกลุ่ม 
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เจริญเติบโตไดดี้ในเกือบทุกสภาพพื้นที่ ทนแลง้และทนสภาพน ้ าแช่ขงั ทนทานต่อโรค แมลงและศตัรูพืชต่างๆ ไดดี้ 
ลกัษณะเฉพาะแต่ละสายพนัธุ ์คือ พนัธุร้์อยเอ็ดเจริญเติบโตไดดี้ในดินทราย พนัธุน์ครสวรรค,์ ก าแพงเพชร 1, ราชบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ เลย  เจริญเติบโตไดดี้ทั้งในดินลูกรัง ดินทรายถึงดินร่วนเหนียว พนัธุ์นครสวรรค ์ววั,ควายชอบกิน
และมักถูกหนูรบกวนไดง่้าย (ปกติววัควายชอบกินหญา้แฝกดอนที่แตกยอดออกมาใหม่ๆ มากกว่าหญา้แฝกลุ่ม) 
พนัธุ์ราชบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์ทนเค็มได้ค่อนข้างดี ใบหญ้าแฝกดอนน ามาสานเป็นตบั ใช้มุงหลังคาได้สวยงาม 
ทนทานกวา่แฝกลุ่มและหญา้คา 
 

ส่วนหญา้คา(Cogon grass) ที่คนทัว่ไปมกัสบัสนคิดวา่เป็นหญา้แฝก หญา้คามีช่ือวทิยาศาสตร์วา่ Imperata 
cylindrica จะมีลกัษณะล าตน้ตั้งตรง โคนตน้มีลกัษณะกลม ใบแบนยาว ขอบใบคม มีรากน้อย แต่มีขนาดใหญ่และ
ต้ืน ส่วนที่เรียกว่าใหล(stolon)อยูใ่ตดิ้นเล้ือยไปใตดิ้น ท าให้ยากต่อการท าลาย นอกจากน้ีเมล็ดยงัปกคลุมดว้ยขนสี
ขาวคลา้ยไหม เม่ือแก่สามารถปลิวไปตามลมระบาดไปไดไ้กลอีกดว้ย  เป็นวชัพืชร้ายแรงเป็น 1 ใน 10 อนัดบัแรก
ของโลก หา้มน ามาใชใ้นการอนุรักษดิ์นและน ้ าเด็ดขาด    

หญ้าอีกชนิด ที่มีลักษณะคล้ายหญ้าแฝกมากอีกชนิดคือแฝกเถ่ือน มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Themada spp. 
ลกัษณะทัว่ไปคลา้ยหญา้แฝกมาก แต่มีกอสูงโปร่ง ช่อดอกใหญ่ ปลายช่อโคง้ลง รากไม่มีกล่ินหอม ใบแบนและกวา้ง
กวา่เสน้กลางใบจะมีสีขาวในใบอ่อนและจะกลายเป็นสีชมพอูมม่วงในใบแก่ ประสิทธิภาพในการอนุรักษดิ์นและน ้ า

ต  ่ากวา่หญา้แฝกมาก 
 

 ปัจจุบันการใช้มาตราการ
ทางวิศวกรรมในการป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน หรือ เพื่ อการ
อนุรักษ์ดินและน ้ า นับว่าใช้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพมากในหลายๆ 
พื้นที่และในหลายๆ กรณี  แต่หากจะ
น ามาตรการทางพืชมาผสมผสานให้
สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกัน

และกนั ก็น่าจะท าให้การป้องกนัดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากขึ้น   กรมพฒันาที่ดินไดมี้การศึกษาวิจยั ทดลองใชม้า
หลายชนิดพืชและหลายวิธีการ ซ่ึงก็ไดผ้ลเป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนและปลูกพืชเป็นแถวตามแนว
ระดบั การปลูกพืชสลบัเป็นแถบตามแนวระดบั การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหล่ือมฤดู การปลูกพืชหมุนเวยีน การ
ปลูกพืชคลุมดินเป็นตน้  ซ่ึงสามารถน ามาใชท้ดแทนหรือเสริมประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมไดดี้มากใน
หลายกรณี 
 ดว้ยพระอัจฉริยะภาพและสายพระเนตรอันยาว
ไกล ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ที่ทรงริเร่ิมให้มี
การใช้หญา้แฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน ้ าและป้องกนัการชะ
ล้างพังทลายของดิน  เม่ือประมาณปี พ .ศ. 2534     ได้จุด
ประกายให้พวกเราได้หันมาสนใจหญ้าแฝกซ่ึงเป็นพืชดั่ง
เดิมของเมืองไทยมากขึ้น ซ่ึงก่อนหน้าน้ีเรารู้จกัหญ้าแฝก
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เพียงวา่ใบสามารถน ามาสานเป็นตบัใชมุ้งหลงัคาไดค้งทนถาวรกว่าหญา้คา ไฟไหมก้็ไม่ตายและเม่ือแตกยอดหรือ
หน่ออ่อนมาววัควายก็ชอบกิน พบวา่ขึ้นทัว่ไปทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและพื้นที่ดินเส่ือมโทรมต่าง ๆ  
 จากการศึกษาและท าความรู้จกักบัหญา้แฝกอย่างละเอียดมากขึ้น ท าให้เราพบขอ้ดีและขอ้ไดเ้ปรียบอีก
หลายประการ  ไม่ว่าจะปลูกขยายพนัธุ์ไดไ้ม่ยาก สามารถเจริญเติบโตไดดี้ทั้งในพื้นที่ดินมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นดิน
เปร้ียว ดินเค็ม ดินทราย ดินเหนียว ไฟไหม้ น ้ าท่วม หากไม่นานนักก็สามารถฟ้ืนตวัขึ้นมาได ้โรคและแมลงก็ไม่
รบกวนมากนกั จึงมีอายหุลายปี (อาจเป็นร้อยปีถา้ไม่ขดุมนัทิ้งเสียก่อน) และก็แปลกที่มนัไม่ยกัระบาดเหมือนวชัพืช
ชนิดอ่ืน ปลูกหรือขึ้นอยูต่รงไหนก็จะอยูต่รงนั้นตลอดไป มีทรงกอที่แน่นแขง็แรงพอที่จะชะลอความเร็วของน ้ าไหล
บ่าได ้รากมีลกัษณะสานกนัแน่นท าการเกาะยดึดินไดดี้ รากมีมากและยาวจะเจริญลงไปในแนวลึกมากกวา่ดา้นขา้ง 
จึงไม่แย่งอาหารและรบกวนการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกขา้งเคียงมากนัก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน ้ า ทั้ งในและนอกพื้นที่ เกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    และหากจะน าขอ้ดีของการอนุรักษดิ์นและน ้ า หรือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยวิธีทาง
วศิวกรรม มาผสมผสานกบัวิธีทางการจดัการพืช หญา้แฝกก็เป็นพชืที่มีศกัยภาพสูงสามารถท าหน้าที่ดงักล่าวไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 

     การใช้หญ้าแฝกด้านชีวะ-วศิวกรรม(Soil Bio-Engineering)เพ่ือป้องกนัการพงัทลายของดนิ  
 การใชห้ญา้แฝกในงานดา้น Soil Bio-Engineering  คือ  การประยกุตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยหีญา้แฝกเป็น Bio-
Technic ร่วมกบัการใชส่ิ้งก่อสร้างหรือโครงสร้างทางวศิวกรรมอยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม กลมกลืนกบัธรรมชาติและ
สภาพปัญหา  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตราการอนุรักษ์ดินและน ้ า การป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่บนพื้นที่ที่มีความลาดชนั  ซ่ึงขบวนการลดหรือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน จะเกิดขึ้นทั้ง
ส่วนที่อยู่เหนือดินและใตผ้ิวดิน กล่าวคือ กอหญา้แฝกที่เจริญเติบโตเบียดชิดกันแน่นเหมือนแนวร้ัว หรือก าแพง
ธรรมชาติ ช่วยขวางและชะลอการไหลบ่าของน ้ า ผวิดิน ช่วยกรองเศษพืช ตะกอนดินและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ที่
ถูกน ้ าพดัพามา ใหต้กตะกอนอยูด่า้นหนา้หรือแนวหญา้แฝก   
 เม่ือตะกอนดินมาตกทบัถมมากขึ้น หญา้แฝกก็ปรับตวั แตกกอ 
เจริญเติบโตสูงขึ้นเหนือผวิตลอดเวลา ส่วนใตผ้วิดินระบบราก 
หญา้แฝกจะแผข่ยายกวา้งประมาณ 50 ซม. และเจริญเติบโตลง 
ในแนวด่ิงค่อนขา้งมากซ่ึงอาจลึกถึง 3 – 4 เมตร  รากมีลกัษณะ 
ประสานกนัแน่นเหมือนแนวม่าน หรือก าแพง ใตดิ้น  คอยยดึ 
เหนียวเม็ดดินไม่ใหถู้กกดัเซาะหรือชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ใน 
ดินต้ืน ดินแน่น ดินทราย ดินลูกรัง และดินเส่ือมโทรม ตน้ ใบ 
และรากหญา้แฝกจ านวนมากจะเป็นวสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน เพิม่ 
เติมความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมใหก้บัดิน     เม่ือความ 
เสียหายไดรั้บการแกไ้ขแลว้ ธรรมชาติยงัไดรั้บการฟ้ืนฟูและกลบั 
มาใชป้ระโยชน์พื้นที่นั้น ไดดี้อีกคร้ัง 
 

 ข้อได้เปรียบของการใช้หญ้าแฝก สรุปไดด้งัน้ี 
1. แฝกเป็นพชืที่ปลูกและขยายพนัธุไ์ดไ้ม่ยาก ขึ้นได ้
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ในดินแทบทุกประเภท ศตัรูพืชไม่ค่อยรบกวน จึงไม่ตอ้งการการดูและรักษามากนกั 
2. อาจไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพือ่ช่วยในการปฏิบติังาน(ใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ ร่วมกบัแรงงานคน) 
3. มีส่วนช่วยฟ้ืนฟูและคืนสมดุลย ์ใหก้บัสภาพแวดลอ้มและกลมกลืนกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4. เป็นวสัดุธรรมชาติที่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์(ผลพลอยได)้ ไดห้ลายอยา่ง เช่น ใชมุ้งหลงัคา ใชเ้ป็นวสัดุ

ก่อสร้าง งานหตัถกรรม พชือาหารสตัว ์วสัดุเพาะเห็ด ปุ๋ ยหมกั คลุมดิน ฯลฯ 
5. สามารถฟ้ืนตวัเองได ้แมไ้ดรั้บความเสียหายจากการเหยยีบย  า่ ความแหง้แลง้ ไฟไหมห้รือน ้ าท่วม หากไม่

นานนกัหรือเม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตเตม็ที่แลว้ น ้ าท่วมก็ไม่ตาย 
6. รากจ านวนมากที่คอ่นขา้งยาวและลึกท าใหห้ญา้แฝกทนแลง้กวา่พชืทัว่ไป บริเวณรากหญา้แฝกจะมี

จุลินทรียท์ี่ดี (จุลินทรียท์ี่มีประโยชน์) อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ช่วยรักษาระบบนิเวศวทิยาในดินและสภาพแวดลอ้ม
ใหดี้ขึ้น 

7. ขอ้ส าคญัคอืการใชร้ะบบหญา้แฝก เกษตรกรสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ไม่มีขั้นตอนยุง่ยากซบัซอ้น 
แมไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการมากนกั กไ็ม่เกิดผลกระทบเสียหายรุนแรง จึงน าไปประยกุตใ์ชห้รือผสมผสานกบัวธีิ
ทางวศิวกรรมไดดี้แทบทุกกิจกรรม 

ข้อควรระวังและข้อจ ากดัการใช้หญ้าแฝกในด้านชีวะ-วศิวกรรม 
1.  ความสามารถป้องกนัอยูใ่นขีดจ ากดั เม่ือเปรียบเทียบกบัการก่อสร้างทางวศิวกรรม 
2.  ตอ้งการการปฏิบติัดูแลรักษาพอควร เพราะเป็นส่ิงมีชีวติที่มีการเจริญเติบโต ทรุดโทรมและตายได ้
3.  ตอ้งรอเวลาตั้งตวัระยะหน่ึงก่อน จึงจะท าหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  ชนิดหญา้แฝกอาจมีขอ้จ ากัดเฉพาะตวั เช่น หญา้แฝกดอนขยายพนัธุ์ค่อนขา้งยากกว่าแฝกลุ่ม แฝกลุ่ม

ตอ้งการการดูแลรักษามากกว่าแฝกดอน  แฝกดอนมีอายุการใช้งานนานกว่าหญา้แฝกลุ่ม หญ้าแฝกสายพนัธุ์อาจ
เจริญเติบโตไดดี้หรือเหมาะสมเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เป็นตน้ 

5. การเจริญเติบโตของหญา้แฝก อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตหรือแก่งแยง่แข่งขนักบัพชืที่ปลูก
ขา้งเคียงได(้หากปลูกใกลแ้นวหญา้แฝกมากเกินไป) จึงตอ้งมีการก าหนดระยะปลูกใหเ้หมาะสม และมีการตดัแต่ง
เป็นคร้ังคราว 

การประยุกต์ใช้หญ้าแฝกตามสภาพปัญหา 
 

เป็นการใชป้ระโยชน์จากหญา้แฝกทดแทนหรือร่วมกบัส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรม เพื่อป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลาย ฟ้ืนฟูดิน,สภาพแวดลอ้มรวมทั้งการอนุรักษดิ์นและน ้ า ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของปัญหา  ดงัน้ี 
 1. ปลูกเป็นแถวตามแนวระดับเพ่ือชะลอความเร็วของน ้าไหลบ่า เป็นแนวบังคบัการไถพรวน อาจปลูกเป็น
แถวเด่ียวหรือหลายแถวก็ได ้ เม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตและตั้งตวัดีแลว้  แถบหญา้แฝกที่เบียดชิดกนัแน่น(ส่วนของ
ตน้ที่อยูเ่หนือดิน)จะเปรียบเสมือนก าแพงมีชีวติ  ช่วยชะลอความเร็วของน ้ าที่ไหลบ่า แถบหญา้แฝกจะช่วยกรองและ
ดกัตะกอนดินที่ไหลปะปนมากับน ้ า เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไวไ้ม่ให้สูญเสียไปจากพื้นที่ น ้ าจึงมี
โอกาสซึมซาบลงไปเก็บไวใ้นดินไดม้ากขึ้น เหลือน ้ าไหลบ่าบนผวิดินนอ้ยลง อ านาจการกดัเซาะหนา้ดินก็จะนอ้ยลง  
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การปลูกเป็นแถวตามแนวระดบัยงัเป็นแนวควบคุมการไถพรวนไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจากแถวหญา้แฝกถือ
เป็นแนวพืชที่ถาวร  การไถพรวนหรือปลูกพืชคร้ังต่อๆ ไปก็สามารถท าตามแนวระดบัไดโ้ดยง่าย (การปลูกพืชตาม
แนวระดบัในพื้นที่ความลาดเทไม่เกิน 8 % สามารถลดการชะลา้งพงัทลายไดถึ้ง 50%)  ร้ิวร่องของไถพรวนและแถว
พชืที่ปลูกตามแนวระดบัในพื้นที่ จะช่วยกระจายและเฉล่ียน ้ าใหซึ้มซาบลงไปเก็บในดินไดม้ากและสม ่าเสมอทัว่ทั้ง
แปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม ่าเสมอและทนแลง้ไดน้านกว่าการปลูกพืชตามแนวขึ้นลง   เป็นการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดินแบบร้ิวร่องหรือเป็นแผ่น (Rill and Sheet erosion)ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปลูกหญา้แฝกเป็น
แถวตามแนวระดบัใหร้ะยะห่างในแนวด่ิง (V.I) ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ระยะห่างระหวา่งตน้ 10 เซนติเมตร 

 

2. ปลูกเป็นรูปตัววี( V )คว ่าขวางในร่องน ้า เพ่ือชะลอความเร็วของน ้าในร่องน ้า ลดการกดัเซาะและดัก
ตะกอนดิน เม่ือตะกอนดินตกทบัถมมากขึ้นกอหญา้แฝกก็จะเจริญเติบโตและยดืกอสูงตาม ช่วยป้องกนัการกดัเซาะ
แบบร่องลึก (Gully erosion)ไดเ้ป็นอยา่งดี   หากร่องน ้ าดงักล่าวมีปริมาณน ้ าไหลบ่ามาก ก็อาจก่อสร้างอาคารชะลอ
ความเร็วของน ้ า ซ่ึงอาจจะสร้างอยา่งง่าย ๆ ดว้ยคนัหิน กล่องตะแกรงใส่หิน ฝายไมไ้ผห่รือคอนกรีต แลว้ปลูกแถบ
หรือแถวหญา้แฝก บริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัฝ่าย เพือ่เสริมความมัน่คงใหก้บัส่ิงก่อสร้างดงักล่าว เป็นตน้ 

 

  
 3. ปลูกเป็นรูปวงกลม หรือคร่ึงวงกลมรอบ
ทรงพุ่มไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  โดยให้แนวหญา้แฝกห่าง
จากโคนตน้อย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรง
พุม่เล็กน้อย  หากพื้นที่มีความลาดเทให้ปลูกเป็นรูปคร่ึง
วงกลมหงายรับน ้ าที่ไหลบ่าจากดา้นบน  ราก ใบและกอ
หญา้แฝกช่วยรักษาความชุ่มช้ืน และปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุม่พชืที่ปลูกใหดี้ยิง่ขึ้น 
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4.ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม โดยปลูกเป็นผนืเตม็พื้นที่ ระยะปลูกห่างแต่ละหลุม 50 x 50 ซม. 
ส่วนของตน้ ใบ และรากจ านวนมาก  เม่ือหมดอายหุรือตายไปก็จะเป็นการเพิม่เติมอินทรียว์ตัถุ กลายเป็นฮิวมสัและ
ปุ๋ ยใหแ้ก่ดินในที่สุด เป็นการปรับปรุงทั้งทั้งบริเวณผวิดินและลึกลงไปในหนา้ตดัดิน(เท่าที่รากหย ัง่ลึกลงไปถึง) ท า
ใหดิ้นมีความพรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุม้น ้ า ความช้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น    

“ ไม่มีวิธีไหนที่สามารถฟ้ืนฟูดิน ปรับปรุงบ ารุงดินได้ลึกเท่าน้ี ” 
 

 นอกจากน้ี รากจ านวนมากที่ค่อนขา้งยาวและลึก ยงัช่วยดูดซบัสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนหรือสารพิษ
ที่ปนเป้ือนมากบัน ้ าไหลบ่า ไม่ใหไ้หลลงไปสะสมในพื้นที่ดา้นล่าง แหล่งน ้ า แม่น ้ าล าคลองหรือแมแ้ต่ในแหล่งน ้ าใต้
ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะท าหน้าที่ ดูดซับสารเคมี สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน ้ าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการ
เจริญเติบโต สารเคมี สารพษิเม่ือผา่นกระบวนการทางชีวะเคมี  ก็จะสลายตวั ลดความเขม้ขน้และความเป็นพษิลง 

5. ปลูกเป็นแถวบริเวณไหล่ถนน ฝ่าย คันบ่อ ริมตลิ่ง หรือพื้นที่ที่มีการขุดถม  เม่ือมีการขุดถมหรือ
ก่อสร้างงานดิน  มกัจะพบปัญหาการยบุตวัของดิน และเป็นตน้เหตุของการที่ดินจะพงัทลายในภายหลงัการก่อสร้าง 
เช่น การสร้างถนนผา่นแนวพื้นที่น ้ าซับ อาจเป็นทางน ้ าเดิม(ล าธารตามธรรมชาติ) เม่ือฝนตกหนักติดต่อกนั ปริมาณ
น ้ าสะสมมีมาก ดินที่ถมเกิดการทรุดตวั รวมทั้งดินตดัที่อยูสู่งกวา่พงัทลายลงมา ดินและเศษไมข้วางอุดตนัทางระบาย
น ้ าและท่อระบายน ้ าลอดใตถ้นนท าให้น ้ าไหลบ่าขา้มถนนกดัเซาะพื้นถนนและดินถมดา้นล่างพงัทลายลงมาไดง่้าย 
แนวทางแกไ้ข การปลูกแถบหญา้แฝกจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวระหวา่งรอการซ่อมแซมไดม้าก  

-  เชิงลาดดินตดัเหนือคดัทาง (Back slope) ควรมีการปรับแต่งสภาพพื้นที่ดินตดั เพื่อลดความลาดชนัหรือ
แบ่งพื้นที่รับน ้ าเป็นช่วง ๆ ตามแนวระดบั อาจท าเป็นขั้นบนัไดดิน (Bench terraces) หรือคูรับน ้ าชายเขา (Hillside 
ditches) เพือ่เบนน ้ าไปลงในที่ที่ปลอดภยั หากจ าเป็นควรจดัท ารางระบายน ้ าคอนกรีตตามแนวนอนและแนวด่ิง เพื่อ
ระบายน ้ าไปลงทางระบายน ้ าหรือคูระบายน ้ าริมถนน ปลูกแฝกเป็นแนวทั้งดา้นบนและดา้นล่างของส่ิงก่อสร้างให้
เร็วที่สุด หากแนวส่ิงก่อสร้างมีระยะห่างในแนวด่ิง (V.I) มาก ให้ปลูกแนวแฝกเสริม โดยใชค้่า V.I  = 1.0-1.5 เมตร  
หากพื้นที่มีความลาดชนัมากอาจใชค้่า V.I = 0.5-1.0 เมตร ร่วมกบัการปลูกพืชคลุมดินและไมย้นืตน้   ในพื้นที่ดินตดั
น้ีปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินจะต ่ามาก เพราะหน้าดินถูกตดัออกไป การปลูกแฝก หรือพืช
พรรณต่างๆ  ควรมีการใส่ปุ๋ ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดินบา้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะใน
ช่วงแรกๆ ซ่ึงนบัวา่จ  าเป็นมาก 

-  เชิงลาดดินถมใตค้นัทาง (Side slope) ทางดา้นดินถม เม่ือตดัดินสร้างทางบนพื้นที่ลาดชนัมาก ๆ ไม่ควรทิ้ง
ดินที่เกิดจากการตดัถนนลงไหล่ทางเบื้องล่าง เพราะจะไปกลบฝังไมป่้า พชืพรรณดั้งเดิม ท าใหดิ้นจบัตวักนัหลวม ๆ 
เม่ือฝนตกหนักน ้ าจะกดัเซาะเกิดเป็นร่องน ้ าและอาจจะลึกจนทะลุดินเดิมไดง่้าย ซ่ึงตน้ไมแ้ละวชัพืชเดิมที่ตายแล้ว
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รวมทั้งดินที่ถมใหม่จะพงัทลายตามลงไปด้วย ในทางปฏิบติัหรือเม่ือมีงบประมาณจ ากัดมักจะทิ้งดินลงบนไหล่
ทางด้านดินถม หากความสูงของดินถมมีมาก ๆ โอกาสพงัทลายก็มีมากเช่นกัน จึงจ าเป็นตอ้งท ารางระบายน ้ า
คอนกรีต ทั้งแนวนอน,แนวด่ิง และพื้นที่ล่อแหลมต่อการพงัทลายของดิน ควรปลูกหญา้แฝกทั้งดา้นบนและดา้นล่าง
รางระบายน ้ าที่ก่อสร้างทันที (ปลูกเป็นแนวระดับขวางความลาดชันทุก ๆ ระยะห่างตามแนวด่ิง 0.5–1.0 เมตร) 
ระหวา่งแนวแฝกและส่ิงก่อสร้างใหป้ลูกพืชคลุมดินหรือไมป่้ายนืตน้ที่มีรากแกว้ที่แขง็แรง เพื่อช่วยเกาะยดึดินบนที่
ถมใหม่กบัดินล่างซ่ึงเป็นดินเดิมไดเ้หนียวแน่นยิง่ขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. ปลูกแนวหญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการพังทลายของฝั่งแม่น ้าโดยกระแสคล่ืน (Wave action) นอกจากการใช้
วธีิลาดคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเป็นวธีิที่ตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสูง  บางคร้ังอาจจะไม่สะดวกหรือไม่สวยงาม
และดูขดักบัธรรมชาติ หากไม่แขง็แรงพอหรือเสียหายภายหลงั การแกไ้ข ซ่อมแซมอาจจะยุง่ยากมากอีกดว้ย การใช้
วธีิเรียงหินแลว้ปลูกหญา้แฝกและไมย้นืตน้ในระหวา่งแนวหรือซอกหิน จึงน่าจะเป็นวธีิการแกไ้ขปัญหาระยะยาว ดู
ร่มร่ืนและกลมกลืนกบัธรรมชาติ การดูแลหรือบ ารุงรักษาก็ประหยดัและง่ายกวา่   
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          นอกจากน้ียงัช่วย
ลดความเสียหายจาก
การเกิดน ้ าท่วม  (Flood 
damage prevention) 
ห รื อ บ รร เท าค ว า ม
เสียหายที่เกิดจากน ้ าป่า
หลาก น ้ าท่วมเอ่อท้น
ตล่ิง ลดความรุนแรง
ข อ ง ค ล่ื น ที่ ซั ด ม า
กระทบฝ่ัง จะตอ้งก าหนดระยะทางระหว่างแถวแฝก ให้สัมพนัธ์กบัความลาดเทและคุณสมบติัทางชลศาสตร์ของ
แถบหญา้แฝก ร่วมกบัการก่อสร้างพนงัดินกั้นน ้ าที่บริเวณฝ่ังน ้ าหรือคนัดินในพื้นที่ไร่-นา  แถบหญา้แฝกจะลดความ
รุนแรงของกระแสน ้ าทั้งเม่ือน ้ าเร่ิมท่วม และเม่ือน ้ าเร่ิมลดลง แถบช่วยสะสมตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ไวใ้นพื้นที่หลงัจากน ้ าลดไดอี้กดว้ย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดทา้ยก็อยากจะฝาก “ ก าแพงมีชีวิต ” ที่มีช่ือว่า “ หญ้าแฝก ” ไวเ้ป็นทางเลือก เพื่อปรับใชใ้นงานด้าน

เกษตรกรรม วิศวกรรม และรักษาสภาพแวดลอ้ม ของทุกคนดว้ย หากตอ้งการค าแนะน าเพิม่เติม หรือรับบริการพนัธุ์
หญา้แฝก ติดต่อไดท้ี่  ศูนยป์ฏิบตัิการพฒันาที่ดินโครงการหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.  053-890984 ส านักวิจยั
และพฒันาการจดัการที่ดิน กรมพฒันาที่ดิน เขตจตุจกัร กทม. โทร.02-579179 หรือที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี 
ที่อยู ่74 หมู่ที่ 4 บา้นโพธ์ิเขียว ต.ทบัตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.แฟกซ์. 035-454081  
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หญ้าแฝกเพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้นฟูดิน และรักษาสภาพแวดล้อม 
  

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

 

 
 

 
 

 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝก ทดแทนหรือร่วมกับสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรม 
เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน   ฟื้นฟูดิน   รวมท้ังรักษาสภาพ 
แวดล้อม หญ้าแฝกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ หญ้าแฝกลุ่ม(หญ้าแฝกหอม)   และหญ้าแฝกดอน 
ลักษณะการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก มีดังน้ี 
              1. ปลูกเป็นก้าแพงหญ้าแฝกตามแนวระดับ ใช้ระยะห่างระหว่างต้น 5-10 ซม. ระยะ 
ห่างระหว่างแถว(แนวด่ิง) 50 – 100 ซม. (ในพื้นท่ีท่ีมีการขุดถม –  พื้นท่ีมีความลาดชันตาม 
ธรรมชาติ)  อาจปลูกเป็นแถบ แถวเด่ียว หรือหลายแถวก็ได้  เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตและ 
ต้ังตัวดีแล้ว แถวหญ้าแฝกท่ีเบียดชิดกันแน่น ( ส่วนของต้นท่ีอยู่เหนือดิน ) จะเปรียบเสมือน 
“ก้าแพงท่ีมีชีวิต” ช่วยชะลอความเร็วของน้้าท่ีไหลบ่า น้้าจึงมีโอกาสซึมซาบลงไปเก็บไว้ในดิน 
ได้มากข้ึน เพิ่มความชุ่มช้ืนในพื้นท่ีสูง เหลือน้้าไหลบ่า(ขณะท่ีฝนตก)น้อยลง จึงช่วยลดความรุนแรงและอ้านาจการกัดเซาะของน้้า  
รากของหญ้าแฝกที่มีปริมาณมาก ลึก และมีลักษณะสานกันแน่น จะช่วยเกาะยึดดินไม่ให้พังทลายได้เป็นอย่างดี 
           2.  ปลูกเป็นแนวควบคุมการไถพรวนตามแนวระดับ ใช้ระยะระหว่างต้น 5-10 ซม. ระหว่างแถว 20-60 เมตร แล้วปลูก
พืชไร่หรือพืชล้มลุก ระหว่างแถวหญ้าแฝก แถวหญ้าแฝกถือเป็นแนวพืชถาวร การไถพรวนหรือปลูกพืชตามแนวระดับครั้งต่อๆไป ก็
สามารถท้าได้โดยง่าย(แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดับอย่างเดียวในพื้นท่ีความลาดเทไม่เกิน 8 % ก็สามารถลดการชะล้างพังทลายได้
ถึง 50%)   ริ้วรอยของไถพรวน และแถวพืชท่ีปลูกตามแนวระดับจ้านวนมากในพื้นท่ี จะช่วยกระจาย และเฉลี่ยน้้าให้ซึมซาบลงไป
เก็บในดินได้มากและสม่้าเสมอท่ัวท้ังแปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม่้าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการปลูกพืชตามแนวข้ึนลง  แถบ
หญ้าแฝกจะช่วยกรอง(ดัก)ตะกอนดิน อินทรียวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีไหลปะปนมากับน้้า เป็นการรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดินไม่ให้สูญเสียไปจากพื้นท่ี   

3.  ปลูกเป็นรูปตัววี( V )คว่้าขวางในร่องน้้า เพื่อชะลอความเร็วของน้้าในร่องน้้า ลดการกัดเซาะและดักตะกอนดิน เมื่อ
ตะกอนดินตกทับถมมากข้ึนกอหญ้าแฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม เป็นฝายน้้าล้นท่ีมีชีวิต ต่อไป 

4.  ปลูกเป็นรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมรอบทรงพุ่ม ในแปลงไม้ผลหรือไม้ยืนต้น   ระยะห่างระหว่างต้นหญ้าแฝก 10 ซม.  
ให้แนวหญ้าแฝกรูปวงกลมหรือครึ่งวงกลมห่างจากโคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุ่มเล็กน้อย  หากพื้นท่ีมีความ
ลาดชันให้ปลูกเป็นรูปครึ่งวงกลม ให้ครึ่งวงกลมหงายรับน้้าไหลบ่าจากพื้นท่ีด้านบน ราก ใบและกอหญ้าแฝกช่วยรักษาความชุ่มช้ืน 
และปรับปรุงโครงสร้างของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชท่ีปลูกให้ดียิ่งข้ึน   

5. ปลูกหญ้าแฝกเป็นผืนเพื่อฟื้นฟูดิน โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีเป็นดาน ดินทรายจัด ดินลูกรัง และดินเสื่อมโทรมต่างๆ ใช้ปลูก
ระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพื้นท่ี รากหญ้าแฝกท่ีมีปริมาณมาก เมื่อหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมอินทรียวัตถุ 
กลายเป็นฮิวมัสและปุ๋ยให้แก่ดิน  เป็นการปรับปรุงบ้ารุงดินท้ังหน้าตัดดิน(เท่าท่ีรากหญ้าแฝกหยั่งลึกลงไปถึง) ท้าให้ดินมีความพรุน 
ร่วนซุย มีความสามารถในการอุ้มน้้า ความช้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน “ไม่มีวิธีไหนท่ีสามารถปรับปรุงบ้ารุงดินได้ลึกมาก
เท่ากับการปลูกหญ้าแฝก”  

 

นอกจากน้ีบริเวณรากหญ้าแฝกจะมีจุลินทรีชนิดดีมาอาศัยเป็นจ้านวนมาก ท้าให้ระบบนิเวศวิทยาบริเวณดังกล่าวดีข้ึน  
รากจ้านวนมากของหญ้าแฝกยังช่วยดูดซับสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือสารพิษท่ีปนเปื้อนมากับน้้าไหลบ่า ไม่ให้ไหลลงไป
สะสมในพื้นท่ีด้านล่าง แหล่งน้้า แม่น้้าล้าคลองหรือแม้แต่ในแหล่งน้้าใต้ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะท้าหน้าท่ีดูดซับสารเคมี สารพิษ
ต่างๆไปพร้อมกับน้้าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต สารเคมี สารพิษเมื่ อผ่านกระบวนการทางชีวะเคมีข้างต้น ก็จะ
สลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็นพิษลง 

 
       
 
      ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ต้องการค้าแนะน้าเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีพัฒนาทีด่ินสุพรรณบุรี   74 หมู่ท่ี 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.
แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th  เข้าถึงความรู้/การบริการท่ีเว็ปไซต์   http://r01.ldd.go.th/spb/    
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