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กำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝกในด้ำนเกษตรกรรมและด้ำนวิศวกรรม  
 

     *  ม.ร.ว.แซมแจ่มจรัส รัชนี 
     **   นำยวันชัย  วงษำ 

                 หญ้าแฝก (Vetiver grass) พืช
ตระกูลหญา้ท่ีมีระบบรากลึก ปริมาณราก
มาก รากมีลักษณะสานกันแน่น และ
แพร่กระจายลงในแนวด่ิง เจริญเติบโต
ได้ดีในดินเกือบทุกชนิด หญ้าแฝกแบ่ง
ออกเป็น 2  ชนิดใหญ่ๆ  คือ    
         1. หญ้ำแฝกลุ่มหรือหญ้ำแฝกหอม 

( Vetiveria zizanioides ) มีตน้ ใบและทรงกอตั้ง หลงัใบมีลกัษณะโคง้มน ปลายใบแบน สีเขียวเขม้ เรียบเป็นมนัและ
มีลกัษณะอวบน ้ า ทอ้งใบออกสีขาวซีดกวา่ดา้นหลงัใบ รากมกัมีกล่ินหอม สามารถปลูกและขยายพนัธ์ุค่อนขา้งง่าย 
เจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก หรือมีความช้ืนในดินค่อนขา้งสูง หากขาดน ้ าใบจะมว้น แห้งและตายไดง่้าย 
อายุการใชง้านน้อยกวา่แฝกดอน แต่มีปริมาณรากค่อนขา้งมากและลึก ลกัษณะเฉพาะแต่ละสายพนัธ์ุ คือ สายพนัธ์ุ
มอนโต มักถูกรบกวนหรือท าลายจากปลวก มดคันไฟ และหนอนกอได้ง่าย พันธ์ุสุราษฎร์ธานี , สงขลา 3 
เจริญเติบโตได้ดีในพื้นท่ีท่ีเป็นดินเหนียวและลูกรัง พนัธ์ุก าแพงเพชร 2 ทนน ้ าท่วมขงั เจริญเติบโตได้ดีทั้งในดิน
ทรายดาน ดินทรายและลูกรัง มีรากมากและแขง็แรง มีกล่ินเฉพาะท่ีหนูไม่ชอบ พนัธ์ุศรีลงักาและพระราชทาน ข้ึนได้
ดีในพื้นท่ีท่ีมีอากาศหนาวเยน็ พนัธ์ุแม่แฮ และพระราชทาน สามารถสกดัน ้ ามนัหอมระเหยไดม้ากและมีคุณภาพดี 
แต่พนัธ์ุพระราชทาน มักถูกรบกวนจากหนูและสัตว์
เล้ียงได้ง่าย(ววั ควาย ชอบกิน) พนัธ์ุศรีลงักา สงขลา 3 
และสุราษฎร์ธานี    ส่วนของใบ  หรือล าตน้ มีลกัษณะ
เล่ือมเป็นมนั  อวบน ้ า  ใบยาว เหนียวนุ่ม  เหมาะท่ีจะ
น ามาใชท้  างานหตัถกรรม เคร่ืองใชห้รือเฟอร์นิเจอร์ 

2. หญ้ ำแฝกดอน (Vetiveria nemoralis )  มี
ทรงตน้ ใบตอนปลายโคง้ลงคลา้ยกอตะไคร้ มีทรงกอท่ี
แข็งแกร่ง มีทรงกอท่ีแข็งแกร่ง ใบมีสีเขียวซีด หลงัใบ
พบัเป็นสันสามเหล่ียม เน้ือใบหยาบ สากคาย ทอ้งใบสี
เดียวกบัหลงัใบแต่สีซีดกวา่ การขยายพนัธ์ุตอ้งพิถีพิถนั
(ขยายพนัธ์ุยาก)กว่า   หญ้าแฝกลุ่ม เจริญเติบโตช้าใน
ช่วงแรก แต่เม่ือปลูกและรอดตายแล้วจะมีอายุการใช้
งานท่ียาวนานกวา่  

 
 

*  ผูอ้  านวยการ ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง จ.เชียงใหม่   ** นกัวชิาการเกษตร  กองอนุรักษดิ์นและน ้ า กรมพฒันาท่ีดิน  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เอกสารประกอบการบรรยายหลกัสูตร  “ การพฒันาและรณรงค์การใชห้ญา้แฝกอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ ”  12-15 ธนัวาคม 2543 ณ โรงแรมเวยีงอินทร์ จ.เชียงราย        

หญ้ำแฝกดอน หญ้ำแฝกลุ่ม 
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เจริญเติบโตไดดี้ในเกือบทุกสภาพพื้นท่ี ทนแลง้และทนสภาพน ้ าแช่ขงั ทนทานต่อโรค แมลงและศตัรูพืชต่างๆ ไดดี้ 
ลกัษณะเฉพาะแต่ละสายพนัธ์ุ คือ พนัธ์ุร้อยเอด็เจริญเติบโตไดดี้ในดินทราย พนัธ์ุนครสวรรค์, ก าแพงเพชร 1, ราชบุรี 
ประจวบคีรีขนัธ์ เลย  เจริญเติบโตไดดี้ทั้งในดินลูกรัง ดินทรายถึงดินร่วนเหนียว พนัธ์ุนครสวรรค ์ววั,ควายชอบกิน
และมกัถูกหนูรบกวนได้ง่าย (ปกติววัควายชอบกินหญา้แฝกดอนท่ีแตกยอดออกมาใหม่ๆ มากกว่าหญ้าแฝกลุ่ม) 
พนัธ์ุราชบุรี,ประจวบคีรีขนัธ์ทนเค็มได้ค่อนข้างดี ใบหญ้าแฝกดอนน ามาสานเป็นตบั ใช้มุงหลังคาได้สวยงาม 
ทนทานกวา่แฝกลุ่มและหญา้คา 
 

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

หญ้าอีกชนิด ท่ีมีลกัษณะคล้ายหญ้าแฝกมากอีกชนิดคือแฝกเถ่ือน มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Themada spp. 
ลกัษณะทัว่ไปคลา้ยหญา้แฝกมาก แต่มีกอสูงโปร่ง ช่อดอกใหญ่ ปลายช่อโคง้ลง รากไม่มีกล่ินหอม ใบแบนและกวา้ง
กวา่เส้นกลางใบจะมีสีขาวในใบอ่อนและจะกลายเป็นสีชมพูอมม่วงในใบแก่ ประสิทธิภาพในการอนุรักษดิ์นและน ้ า

ต ่ากวา่หญา้แฝกมาก 
 

 ปัจจุบันการใช้มาตราการ
ทางวิศวกรรมในการป้องกันการชะ
ล้างพังทลายของดิน  ห รือเพื่ อการ
อนุรักษ์ดินและน ้ า นับว่าใช้ได้ผลดี
และมีประสิทธิภาพมากในหลายๆ 
พื้นท่ีและในหลายๆ กรณี  แต่หากจะ
น ามาตรการทางพืชมาผสมผสานให้
สอดคล้องและเอ้ือประโยชน์ซ่ึงกัน

และกนั ก็น่าจะท าให้การป้องกนัดงักล่าวมีประสิทธิภาพมากข้ึน   กรมพฒันาท่ีดินไดมี้การศึกษาวิจยั ทดลองใชม้า
หลายชนิดพืชและหลายวิธีการ ซ่ึงก็ไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนและปลูกพืชเป็นแถวตามแนว
ระดบั การปลูกพืชสลบัเป็นแถบตามแนวระดบั การปลูกพืชแซม  การปลูกพืชเหล่ือมฤดู การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ปลูกพืชคลุมดินเป็นตน้  ซ่ึงสามารถน ามาใช้ทดแทนหรือเสริมประสิทธิภาพส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรมไดดี้มากใน
หลายกรณี 
 ดว้ยพระอจัฉริยะภาพและสายพระเนตรอนัยาว
ไกล ขององคพ์ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีทรงริเร่ิมให้มี
การใชห้ญา้แฝกเพื่ออนุรักษดิ์นและน ้าและป้องกนัการชะ
ลา้งพงัทลายของดิน  เม่ือประมาณปี พ.ศ. 2534     ไดจุ้ด
ประกายใหพ้วกเราไดห้นัมาสนใจหญา้แฝกซ่ึงเป็นพืชดัง่
เดิมของเมืองไทยมากข้ึน ซ่ึงก่อนหนา้น้ีเรารู้จกัหญา้แฝก
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เพียงวา่ใบสามารถน ามาสานเป็นตบัใชมุ้งหลงัคาไดค้งทนถาวรกวา่หญา้คา ไฟไหมก้็ไม่ตายและเม่ือแตกยอดหรือ
หน่ออ่อนมาววัควายก็ชอบกิน พบวา่ข้ึนทัว่ไปทั้งในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าและพื้นท่ีดินเส่ือมโทรมต่าง ๆ  
 จากการศึกษาและท าความรู้จกักบัหญา้แฝกอย่างละเอียดมากข้ึน ท าให้เราพบขอ้ดีและขอ้ไดเ้ปรียบอีก
หลายประการ  ไม่ว่าจะปลูกขยายพนัธ์ุไดไ้ม่ยาก สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั้งในพื้นท่ีดินมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นดิน
เปร้ียว ดินเค็ม ดินทราย ดินเหนียว ไฟไหม ้น ้ าท่วม หากไม่นานนักก็สามารถฟ้ืนตวัข้ึนมาได้ โรคและแมลงก็ไม่
รบกวนมากนกั จึงมีอายุหลายปี (อาจเป็นร้อยปีถา้ไม่ขุดมนัทิ้งเสียก่อน) และก็แปลกท่ีมนัไม่ยกัระบาดเหมือนวชัพืช
ชนิดอ่ืน ปลูกหรือข้ึนอยูต่รงไหนก็จะอยูต่รงนั้นตลอดไป มีทรงกอท่ีแน่นแข็งแรงพอท่ีจะชะลอความเร็วของน ้ าไหล
บ่าได ้รากมีลกัษณะสานกนัแน่นท าการเกาะยึดดินไดดี้ รากมีมากและยาวจะเจริญลงไปในแนวลึกมากกวา่ดา้นขา้ง 
จึงไม่แย่งอาหารและรบกวนการเจริญเติบโตของพืชท่ีปลูกขา้งเคียงมากนัก สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน ้ า ทั้ งในและนอกพื้นท่ีเกษตรกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    และหากจะน าขอ้ดีของการอนุรักษ์ดินและน ้ า หรือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน โดยวิธีทาง
วศิวกรรม มาผสมผสานกบัวิธีทางการจดัการพืช หญา้แฝกก็เป็นพืชท่ีมีศกัยภาพสูงสามารถท าหนา้ท่ีดงักล่าวไดเ้ป็น
อยา่งดี 
 

     กำรใช้หญ้ำแฝกด้ำนชีวะ-วศิวกรรม(Soil Bio-Engineering)เพ่ือป้องกนักำรพงัทลำยของดิน  
 การใชห้ญา้แฝกในงานดา้น Soil Bio-Engineering  คือ  การประยุกตใ์ชร้ะบบเทคโนโลยีหญา้แฝกเป็น Bio-
Technic ร่วมกบัการใชส่ิ้งก่อสร้างหรือโครงสร้างทางวศิวกรรมอยา่งสอดคลอ้งเหมาะสม กลมกลืนกบัธรรมชาติและ
สภาพปัญหา  เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของมาตราการอนุรักษ์ดินและน ้ า การป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งบนพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั  ซ่ึงขบวนการลดหรือป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน จะเกิดข้ึนทั้ง
ส่วนท่ีอยู่เหนือดินและใตผ้ิวดิน กล่าวคือ กอหญ้าแฝกท่ีเจริญเติบโตเบียดชิดกนัแน่นเหมือนแนวร้ัว หรือก าแพง
ธรรมชาติ ช่วยขวางและชะลอการไหลบ่าของน ้า ผิวดิน ช่วยกรองเศษพืช ตะกอนดินและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ท่ี
ถูกน ้าพดัพามา ใหต้กตะกอนอยูด่า้นหนา้หรือแนวหญา้แฝก   
 เม่ือตะกอนดินมาตกทบัถมมากข้ึน หญา้แฝกก็ปรับตวั แตกกอ 
เจริญเติบโตสูงข้ึนเหนือผวิตลอดเวลา ส่วนใตผ้วิดินระบบราก 
หญา้แฝกจะแผข่ยายกวา้งประมาณ 50 ซม. และเจริญเติบโตลง 
ในแนวด่ิงค่อนขา้งมากซ่ึงอาจลึกถึง 3 – 4 เมตร  รากมีลกัษณะ 
ประสานกนัแน่นเหมือนแนวม่าน หรือก าแพง ใตดิ้น  คอยยดึ 
เหนียวเมด็ดินไม่ใหถู้กกดัเซาะหรือชะลา้งพงัทลายไดง่้าย ใน 
ดินต้ืน ดินแน่น ดินทราย ดินลูกรัง และดินเส่ือมโทรม ตน้ ใบ 
และรากหญา้แฝกจ านวนมากจะเป็นวสัดุปรับปรุงบ ารุงดิน เพิ่ม 
เติมความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมใหก้บัดิน     เม่ือความ 
เสียหายไดรั้บการแกไ้ขแลว้ ธรรมชาติยงัไดรั้บการฟ้ืนฟูและกลบั 
มาใชป้ระโยชน์พื้นท่ีนั้น ไดดี้อีกคร้ัง 
 

 ข้อได้เปรียบของกำรใช้หญ้ำแฝก สรุปไดด้งัน้ี 
1. แฝกเป็นพืชท่ีปลูกและขยายพนัธ์ุไดไ้ม่ยาก ข้ึนได ้
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ในดินแทบทุกประเภท ศตัรูพืชไม่ค่อยรบกวน จึงไม่ตอ้งการการดูและรักษามากนกั 
2. อาจไม่จ  าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรกลหนกัเพื่อช่วยในการปฏิบติังาน(ใชเ้คร่ืองมือง่ายๆ ร่วมกบัแรงงานคน) 
3. มีส่วนช่วยฟ้ืนฟูและคืนสมดุลย ์ใหก้บัสภาพแวดลอ้มและกลมกลืนกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
4. เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์(ผลพลอยได)้ ไดห้ลายอยา่ง เช่น ใชมุ้งหลงัคา ใชเ้ป็นวสัดุ

ก่อสร้าง งานหตัถกรรม พืชอาหารสัตว ์วสัดุเพาะเห็ด ปุ๋ยหมกั คลุมดิน ฯลฯ 
5. สามารถฟ้ืนตวัเองได ้แมไ้ดรั้บความเสียหายจากการเหยยีบย  ่า ความแหง้แลง้ ไฟไหมห้รือน ้าท่วม หากไม่

นานนกัหรือเม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้ น ้าท่วมก็ไม่ตาย 
6. รากจ านวนมากท่ีค่อนขา้งยาวและลึกท าใหห้ญา้แฝกทนแลง้กวา่พืชทัว่ไป บริเวณรากหญา้แฝกจะมี

จุลินทรียท่ี์ดี (จุลินทรียท่ี์มีประโยชน์) อาศยัอยูเ่ป็นจ านวนมาก ช่วยรักษาระบบนิเวศวทิยาในดินและสภาพแวดลอ้ม
ใหดี้ข้ึน 

7. ขอ้ส าคญัคือการใชร้ะบบหญา้แฝก เกษตรกรสามารถด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ไม่มีขั้นตอนยุง่ยากซบัซอ้น 
แมไ้ม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการมากนกั ก็ไม่เกิดผลกระทบเสียหายรุนแรง จึงน าไปประยุกตใ์ชห้รือผสมผสานกบัวธีิ
ทางวศิวกรรมไดดี้แทบทุกกิจกรรม 

ข้อควรระวงัและข้อจ ำกดักำรใช้หญ้ำแฝกในด้ำนชีวะ-วศิวกรรม 
1.  ความสามารถป้องกนัอยูใ่นขีดจ ากดั เม่ือเปรียบเทียบกบัการก่อสร้างทางวศิวกรรม 
2.  ตอ้งการการปฏิบติัดูแลรักษาพอควร เพราะเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีการเจริญเติบโต ทรุดโทรมและตายได ้
3.  ตอ้งรอเวลาตั้งตวัระยะหน่ึงก่อน จึงจะท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
4.  ชนิดหญา้แฝกอาจมีขอ้จ ากดัเฉพาะตวั เช่น หญา้แฝกดอนขยายพนัธ์ุค่อนขา้งยากกว่าแฝกลุ่ม แฝกลุ่ม

ตอ้งการการดูแลรักษามากกว่าแฝกดอน  แฝกดอนมีอายุการใช้งานนานกว่าหญ้าแฝกลุ่ม หญ้าแฝกสายพนัธ์ุอาจ
เจริญเติบโตไดดี้หรือเหมาะสมเฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น เป็นตน้ 

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

กำรประยุกต์ใช้หญ้ำแฝกตำมสภำพปัญหำ 
 

เป็นการใช้ประโยชน์จากหญา้แฝกทดแทนหรือร่วมกบัส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรม เพื่อป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลาย ฟ้ืนฟูดิน,สภาพแวดลอ้มรวมทั้งการอนุรักษดิ์นและน ้า ใหส้อดคลอ้งกบัสภาพของปัญหา  ดงัน้ี 
 1. ปลูกเป็นแถวตำมแนวระดับเพ่ือชะลอควำมเร็วของน ำ้ไหลบ่ำ เป็นแนวบังคับกำรไถพรวน อาจปลูกเป็น
แถวเด่ียวหรือหลายแถวก็ได ้ เม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตและตั้งตวัดีแลว้  แถบหญา้แฝกท่ีเบียดชิดกนัแน่น(ส่วนของ
ตน้ท่ีอยูเ่หนือดิน)จะเปรียบเสมือนก าแพงมีชีวติ  ช่วยชะลอความเร็วของน ้าท่ีไหลบ่า แถบหญา้แฝกจะช่วยกรองและ
ดกัตะกอนดินท่ีไหลปะปนมากบัน ้ า เป็นการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไวไ้ม่ให้สูญเสียไปจากพื้นท่ี น ้ าจึงมี
โอกาสซึมซาบลงไปเก็บไวใ้นดินไดม้ากข้ึน เหลือน ้าไหลบ่าบนผวิดินนอ้ยลง อ านาจการกดัเซาะหนา้ดินก็จะนอ้ยลง  
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การปลูกเป็นแถวตามแนวระดบัยงัเป็นแนวควบคุมการไถพรวนไดเ้ป็นอยา่งดี  เน่ืองจากแถวหญา้แฝกถือ
เป็นแนวพืชท่ีถาวร  การไถพรวนหรือปลูกพืชคร้ังต่อๆ ไปก็สามารถท าตามแนวระดบัไดโ้ดยง่าย (การปลูกพืชตาม
แนวระดบัในพื้นท่ีความลาดเทไม่เกิน 8 % สามารถลดการชะลา้งพงัทลายไดถึ้ง 50%)  ร้ิวร่องของไถพรวนและแถว
พืชท่ีปลูกตามแนวระดบัในพื้นท่ี จะช่วยกระจายและเฉล่ียน ้าใหซึ้มซาบลงไปเก็บในดินไดม้ากและสม ่าเสมอทัว่ทั้ง
แปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม ่าเสมอและทนแลง้ไดน้านกวา่การปลูกพืชตามแนวข้ึนลง   เป็นการป้องกนัการชะลา้ง
พงัทลายของดินแบบร้ิวร่องหรือเป็นแผน่ (Rill and Sheet erosion)ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยปลูกหญา้แฝกเป็น
แถวตามแนวระดบัให้ระยะห่างในแนวด่ิง (V.I) ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ระยะห่างระหวา่งตน้ 10 เซนติเมตร 

 

2. ปลูกเป็นรูปตัววี( V )คว ่ำขวำงในร่องน ้ำ เพ่ือชะลอควำมเร็วของน ้ำในร่องน ้ำ ลดการกดัเซาะและดกั
ตะกอนดิน เม่ือตะกอนดินตกทบัถมมากข้ึนกอหญา้แฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม ช่วยป้องกนัการกดัเซาะ
แบบร่องลึก (Gully erosion)ไดเ้ป็นอยา่งดี   หากร่องน ้ าดงักล่าวมีปริมาณน ้ าไหลบ่ามาก ก็อาจก่อสร้างอาคารชะลอ
ความเร็วของน ้ า ซ่ึงอาจจะสร้างอยา่งง่าย ๆ ดว้ยคนัหิน กล่องตะแกรงใส่หิน ฝายไมไ้ผห่รือคอนกรีต แลว้ปลูกแถบ
หรือแถวหญา้แฝก บริเวณดา้นหนา้และดา้นหลงัฝ่าย เพื่อเสริมความมัน่คงใหก้บัส่ิงก่อสร้างดงักล่าว เป็นตน้ 

 

  
 3. ปลูกเป็นรูปวงกลม หรือคร่ึงวงกลมรอบ
ทรงพุ่มไม้ผลหรือไม้ยืนต้น  โดยให้แนวหญา้แฝกห่าง
จากโคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรง
พุ่มเล็กน้อย  หากพื้นท่ีมีความลาดเทให้ปลูกเป็นรูปคร่ึง
วงกลมหงายรับน ้ าท่ีไหลบ่าจากดา้นบน  ราก ใบและกอ
หญา้แฝกช่วยรักษาความชุ่มช้ืน และปรับปรุงโครงสร้าง
ของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุม่พืชท่ีปลูกใหดี้ยิง่ข้ึน 
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4.ปลูกหญ้ำแฝกเพ่ือฟ้ืนฟูดินเส่ือมโทรม โดยปลูกเป็นผนืเตม็พื้นท่ี ระยะปลูกห่างแต่ละหลุม 50 x 50 ซม. 
ส่วนของตน้ ใบ และรากจ านวนมาก  เม่ือหมดอายหุรือตายไปก็จะเป็นการเพิ่มเติมอินทรียว์ตัถุ กลายเป็นฮิวมสัและ
ปุ๋ยใหแ้ก่ดินในท่ีสุด เป็นการปรับปรุงทั้งทั้งบริเวณผวิดินและลึกลงไปในหนา้ตดัดิน(เท่าท่ีรากหยัง่ลึกลงไปถึง) ท า
ใหดิ้นมีความพรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุม้น ้า ความช้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน    

“ ไม่มีวิธีไหนทีส่ามารถฟ้ืนฟูดิน ปรับปรุงบ ารุงดินได้ลึกเท่าน้ี ” 
 

 นอกจากน้ี รากจ านวนมากท่ีค่อนขา้งยาวและลึก ยงัช่วยดูดซบัสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือสารพิษ
ท่ีปนเป้ือนมากบัน ้าไหลบ่า ไม่ใหไ้หลลงไปสะสมในพื้นท่ีดา้นล่าง แหล่งน ้า แม่น ้าล าคลองหรือแมแ้ต่ในแหล่งน ้าใต้
ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะท าหน้าท่ีดูดซับสารเคมี สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน ้ าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการ
เจริญเติบโต สารเคมี สารพิษเม่ือผา่นกระบวนการทางชีวะเคมี  ก็จะสลายตวั ลดความเขม้ขน้และความเป็นพิษลง 

5. ปลูกเป็นแถวบริเวณไหล่ถนน ฝ่ำย คันบ่อ ริมตลิ่ง หรือพื้นที่ที่มีกำรขุดถม  เม่ือมีการขุดถมหรือ
ก่อสร้างงานดิน  มกัจะพบปัญหาการยุบตวัของดิน และเป็นตน้เหตุของการท่ีดินจะพงัทลายในภายหลงัการก่อสร้าง 
เช่น การสร้างถนนผา่นแนวพื้นท่ีน ้ าซบั อาจเป็นทางน ้ าเดิม(ล าธารตามธรรมชาติ) เม่ือฝนตกหนกัติดต่อกนั ปริมาณ
น ้าสะสมมีมาก ดินท่ีถมเกิดการทรุดตวั รวมทั้งดินตดัท่ีอยูสู่งกวา่พงัทลายลงมา ดินและเศษไมข้วางอุดตนัทางระบาย
น ้ าและท่อระบายน ้ าลอดใตถ้นนท าให้น ้ าไหลบ่าขา้มถนนกดัเซาะพื้นถนนและดินถมดา้นล่างพงัทลายลงมาไดง่้าย 
แนวทางแกไ้ข การปลูกแถบหญา้แฝกจะช่วยลดปัญหาดงักล่าวระหวา่งรอการซ่อมแซมไดม้าก  

-  เชิงลาดดินตดัเหนือคดัทาง (Back slope) ควรมีการปรับแต่งสภาพพื้นท่ีดินตดั เพื่อลดความลาดชนัหรือ
แบ่งพื้นท่ีรับน ้ าเป็นช่วง ๆ ตามแนวระดบั อาจท าเป็นขั้นบนัไดดิน (Bench terraces) หรือคูรับน ้ าชายเขา (Hillside 
ditches) เพื่อเบนน ้ าไปลงในท่ีท่ีปลอดภยั หากจ าเป็นควรจดัท ารางระบายน ้ าคอนกรีตตามแนวนอนและแนวด่ิง เพื่อ
ระบายน ้ าไปลงทางระบายน ้ าหรือคูระบายน ้ าริมถนน ปลูกแฝกเป็นแนวทั้งดา้นบนและดา้นล่างของส่ิงก่อสร้างให้
เร็วท่ีสุด หากแนวส่ิงก่อสร้างมีระยะห่างในแนวด่ิง (V.I) มาก ให้ปลูกแนวแฝกเสริม โดยใชค้่า V.I  = 1.0-1.5 เมตร  
หากพื้นท่ีมีความลาดชนัมากอาจใชค้่า V.I = 0.5-1.0 เมตร ร่วมกบัการปลูกพืชคลุมดินและไมย้นืตน้   ในพื้นท่ีดินตดั
น้ีปริมาณธาตุอาหารและความอุดมสมบูรณ์ของดินจะต ่ามาก เพราะหน้าดินถูกตดัออกไป การปลูกแฝก หรือพืช
พรรณต่างๆ  ควรมีการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบัดินบา้ง เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชโดยเฉพาะใน
ช่วงแรกๆ ซ่ึงนบัวา่จ าเป็นมาก 

-  เชิงลาดดินถมใตค้นัทาง (Side slope) ทางดา้นดินถม เม่ือตดัดินสร้างทางบนพื้นท่ีลาดชนัมาก ๆ ไม่ควรทิ้ง
ดินท่ีเกิดจากการตดัถนนลงไหล่ทางเบ้ืองล่าง เพราะจะไปกลบฝังไมป่้า พืชพรรณดั้งเดิม ท าใหดิ้นจบัตวักนัหลวม ๆ 
เม่ือฝนตกหนกัน ้ าจะกดัเซาะเกิดเป็นร่องน ้ าและอาจจะลึกจนทะลุดินเดิมไดง่้าย ซ่ึงตน้ไมแ้ละวชัพืชเดิมท่ีตายแลว้
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รวมทั้งดินท่ีถมใหม่จะพงัทลายตามลงไปด้วย ในทางปฏิบติัหรือเม่ือมีงบประมาณจ ากดัมกัจะทิ้งดินลงบนไหล่
ทางด้านดินถม หากความสูงของดินถมมีมาก ๆ โอกาสพงัทลายก็มีมากเช่นกัน จึงจ าเป็นต้องท ารางระบายน ้ า
คอนกรีต ทั้งแนวนอน,แนวด่ิง และพื้นท่ีล่อแหลมต่อการพงัทลายของดิน ควรปลูกหญา้แฝกทั้งดา้นบนและดา้นล่าง
รางระบายน ้ าท่ีก่อสร้างทนัที (ปลูกเป็นแนวระดบัขวางความลาดชันทุก ๆ ระยะห่างตามแนวด่ิง 0.5–1.0 เมตร) 
ระหวา่งแนวแฝกและส่ิงก่อสร้างให้ปลูกพืชคลุมดินหรือไมป่้ายืนตน้ท่ีมีรากแกว้ท่ีแข็งแรง เพื่อช่วยเกาะยดึดินบนท่ี
ถมใหม่กบัดินล่างซ่ึงเป็นดินเดิมไดเ้หนียวแน่นยิง่ข้ึน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. ปลูกแนวหญ้ำแฝกเพ่ือป้องกนักำรพงัทลำยของฝ่ังแม่น ้ำโดยกระแสคล่ืน (Wave action) นอกจากการใช้
วธีิลาดคอนกรีตเสริมเหล็กซ่ึงเป็นวธีิท่ีตอ้งใชค้่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสูง  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 ร ร เท าค ว าม
เสียหายท่ีเกิดจากน ้ าป่า
หลาก น ้ าท่วมเอ่อท้น
ตล่ิง ลดความรุนแรง
ข อ ง ค ล่ื น ท่ี ซั ด ม า
กระทบฝ่ัง จะตอ้งก าหนดระยะทางระหว่างแถวแฝก ให้สัมพนัธ์กบัความลาดเทและคุณสมบติัทางชลศาสตร์ของ
แถบหญา้แฝก ร่วมกบัการก่อสร้างพนงัดินกั้นน ้ าท่ีบริเวณฝ่ังน ้ าหรือคนัดินในพื้นท่ีไร่-นา  แถบหญา้แฝกจะลดความ
รุนแรงของกระแสน ้ าทั้งเม่ือน ้ าเร่ิมท่วม และเม่ือน ้ าเร่ิมลดลง แถบช่วยสะสมตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ไวใ้นพื้นท่ีหลงัจากน ้าลดไดอี้กดว้ย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สุดท้ายก็อยากจะฝาก “ ก ำแพงมีชีวิต ” ท่ีมีช่ือว่า “ หญ้ำแฝก ” ไวเ้ป็นทางเลือก เพื่อปรับใช้ในงานด้าน

เกษตรกรรม วศิวกรรม และรักษาสภาพแวดลอ้ม ของทุกคนดว้ย หากตอ้งการค าแนะน าเพิ่มเติม หรือรับบริการพนัธ์ุ
หญา้แฝก ติดต่อไดท่ี้  ศูนยป์ฏิบติัการพฒันาท่ีดินโครงการหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โทร.  053-890984 ส านกัวิจยั
และพฒันาการจดัการท่ีดิน กรมพฒันาท่ีดิน เขตจตุจกัร กทม. โทร.02-579179 หรือท่ี สถำนีพัฒนำที่ดินสุพรรณบุรี 
ท่ีอยู ่74 หมู่ท่ี 4 บา้นโพธ์ิเขียว ต.ทบัตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร.แฟกซ์. 035-454081  
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หญา้แฝกเพื่อป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน ฟ้ืนฟูดิน และรักษาสภาพแวดลอ้ม 
  

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

 

 
 

 
 

 

การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีหญา้แฝก ทดแทนหรือร่วมกบัส่ิงก่อสร้างทางวิศวกรรม 
เพ่ือการอนุรักษดิ์นและน ้า ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน   ฟ้ืนฟูดิน   รวมทั้งรักษาสภาพ 
แวดลอ้ม หญา้แฝกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด  คือ หญา้แฝกลุ่ม(หญา้แฝกหอม)   และหญา้แฝกดอน 
ลกัษณะกำรใช้ประโยชน์จำกหญ้ำแฝก มีดงัน้ี 
              1. ปลูกเป็นก าแพงหญา้แฝกตามแนวระดบั ใชร้ะยะห่างระหวา่งตน้ 10 ซม. ระยะ 
ห่างระหวา่งแถว(แนวด่ิง) 50 – 100 ซม. (ในพ้ืนท่ีท่ีมีการขดุถม –  พ้ืนท่ีมีความลาดชนัตาม 
ธรรมชาติ)  อาจปลูกเป็นแถบ แถวเด่ียว หรือหลายแถวกไ็ด ้ เม่ือหญา้แฝกเจริญเติบโตและ 
ตั้งตวัดีแลว้ แถวหญา้แฝกท่ีเบียดชิดกนัแน่น (ส่วนของตน้ท่ีอยูเ่หนือดิน ) จะเปรียบเสมือน 
“ก าแพงท่ีมีชีวิต”  ช่วยชะลอความเร็วของน ้ าท่ีไหลบ่า น ้ าจึงมีโอกาสซึมซาบลงไปเก็บไวใ้นดินไดม้ากข้ึน เพ่ิมความชุ่มช้ืนใน
พ้ืนท่ีสูง เหลือน ้ าไหลบ่า(ขณะท่ีฝนตก)น้อยลง จึงช่วยลดความรุนแรงและอ านาจการกดัเซาะของน ้ า  รากของหญา้แฝกท่ีมี
ปริมาณมาก ลึก และมีลกัษณะสานกนัแน่น จะช่วยเกาะยึดดินไม่ใหพ้งัทลายไดเ้ป็นอยา่งดี 
           2.  ปลูกเป็นแนวควบคุมการไถพรวนตามแนวระดบั ใชร้ะยะระหวา่งตน้ 10 ซม. ระหว่างแถว 20-60 เมตร แลว้ปลูกพืช
ไร่หรือพืชลม้ลุก ระหว่างแถวหญา้แฝก แถวหญา้แฝกถือเป็นแนวพืชถาวร การไถพรวนหรือปลูกพืชตามแนวระดบัคร้ังต่อๆไป ก็
สามารถท าไดโ้ดยง่าย(แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดบัอยา่งเดียวในพ้ืนท่ีความลาดเทไม่เกิน 8 % กส็ามารถลดการชะลา้งพงัทลาย
ไดถึ้ง 50%)   ร้ิวรอยของไถพรวน และแถวพืชท่ีปลูกตามแนวระดบัจ านวนมากในพ้ืนท่ี จะช่วยกระจาย และเฉล่ียน ้ าให้ซึม
ซาบลงไปเก็บในดินไดม้ากและสม ่าเสมอทัว่ทั้งแปลง  พืชจึงเจริญเติบโตสม ่าเสมอและทนแลง้ไดน้านกว่าการปลูกพืชตามแนว
ข้ึนลง  แถบหญา้แฝกจะช่วยกรอง(ดกั)ตะกอนดิน อินทรียวตัถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินท่ีไหลปะปนมากบัน ้ า เป็นการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ใหสู้ญเสียไปจากพ้ืนท่ี   

3.  ปลูกเป็นรูปตวัวี( V )คว ่าขวางในร่องน ้า เพ่ือชะลอความเร็วของน ้าในร่องน ้ า ลดการกดัเซาะและดกัตะกอนดิน เม่ือ
ตะกอนดินตกทบัถมมากข้ึนกอหญา้แฝกก็จะเจริญเติบโตและยืดกอสูงตาม เป็นฝายน ้าลน้ท่ีมีชีวิต ต่อไป 

4.  ปลูกเป็นรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลมรอบทรงพุ่ม ในแปลงไมผ้ลหรือไมย้ืนตน้   ระยะห่างระหวา่งตน้หญา้แฝก 10 ซม.  
ให้แนวหญา้แฝกรูปวงกลมหรือคร่ึงวงกลมห่างจากโคนตน้อย่างนอ้ย 1.5 เมตร หรือห่างจากรอบทรงพุ่มเล็กนอ้ย  หากพ้ืนท่ีมี
ความลาดชนัให้ปลูกเป็นรูปคร่ึงวงกลม ให้คร่ึงวงกลมหงายรับน ้ าไหลบ่าจากพ้ืนท่ีดา้นบน ราก ใบและกอหญา้แฝกช่วยรักษา
ความชุ่มช้ืน และปรับปรุงโครงสร้างของดิน(ความร่วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชท่ีปลูกใหดี้ยิ่งข้ึน   

5. ปลูกหญา้แฝกเป็นผืนเพ่ือฟ้ืนฟูดิน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเป็นดาน ดินทรายจดั ดินลูกรัง และดินเส่ือมโทรมต่างๆ ใช้
ปลูกระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพ้ืนท่ี รากหญา้แฝกท่ีมีปริมาณมาก เม่ือหมดอายุหรือตายไปก็จะเป็นการเพ่ิมเติมอินทรียวตัถุ 
กลายเป็นฮิวมสัและปุ๋ยใหแ้ก่ดิน  เป็นการปรับปรุงบ ารุงดินทั้งหนา้ตดัดิน(เท่าท่ีรากหญา้แฝกหยัง่ลึกลงไปถึง) ท าให้ดินมีความ
พรุน ร่วนซุย มีความสามารถในการอุม้น ้ า ความช้ืนและมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึน “ไม่มีวิธีไหนท่ีสามารถปรับปรุงบ ารุงดินได้
ลึกมากเท่ากบัการปลูกหญา้แฝก”  

 

นอกจากน้ีบริเวณรากหญา้แฝกจะมีจุลินทรีชนิดดีมาอาศยัเป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบนิเวศวิทยาบริเวณดงักล่าวดีข้ึน  
รากจ านวนมากของหญา้แฝกยงัช่วยดูดซบัสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจนหรือสารพิษท่ีปนเป้ือนมากบัน ้าไหลบ่า ไม่ใหไ้หลลง
ไปสะสมในพ้ืนท่ีดา้นล่าง แหล่งน ้ า แม่น ้ าล  าคลองหรือแมแ้ต่ในแหล่งน ้ าใตดิ้น โดยรากหญา้แฝกจะท าหนา้ท่ีดูดซับสารเคมี 
สารพิษต่างๆไปพร้อมกบัน ้าและธาตุอาหารเพ่ือใชใ้นการเจริญเติบโต สารเคมี สารพิษเม่ือผา่นกระบวนการทางชีวะเคมีขา้งตน้ ก็
จะสลายตวั ลดความเขม้ขน้และความเป็นพิษลง   

 

ตอ้งการค าแนะน าเพ่ิมเติม ติดต่อ สถำนีพฒันำที่ดินสุพรรณบุรี   74  หมู่ท่ี 4 ต.ทบัตีเหลก็ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th  เขา้ถึงความรู้/การบริการท่ีเวป็ไซต ์  http://r01.ldd.go.th/spb/    

 

ฉบบัยอ่ 
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