การใช้ ประโยชน์ จากหญ้ าแฝกในด้ านเกษตรกรรมและด้ านวิศวกรรม
* ม.ร.ว.แซมแจ่ มจรัส รัชนี
** นายวันชัย วงษา

หญ้ า แฝก ( Vetiver grass ) พื ช
ตระกู ล หญ้า ที่ มี ร ะบบรากลึ ก ปริ ม าณ
รากมาก รากมีลกั ษณะสานกันแน่น และ
แพร่ ก ระจายลงในแนวดิ่ ง เจริ ญ เติ บ โต
ได้ดีในดิ นเกื อบทุ ก ชนิ ด หญ้าแฝกแบ่ ง
ออกเป็ น 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
1. หญ้ าแฝกลุ่มหรื อหญ้ าแฝกหอม
( Vetiveria zizanioides ) มีตน้ ใบและทรงกอตั้ง หลังใบมีลกั ษณะโค้งมน ปลายใบแบน สี เขียวเข้ม เรี ยบเป็ นมันและ
มีลกั ษณะอวบน้ า ท้องใบออกสี ขาวซี ดกว่าด้านหลังใบ รากมักมีกลิ่นหอม สามารถปลู กและขยายพันธุ์ค่อนข้างง่าย
เจริ ญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่มีฝนตกชุ ก หรื อมีความชื้ นในดินค่อนข้างสู ง หากขาดน้ าใบจะม้วน แห้งและตายได้ง่าย
อายุการใช้งานน้อยกว่าแฝกดอน แต่มีปริ มาณรากค่อนข้างมากและลึ ก ลักษณะเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ คือ สายพันธุ์
มอนโต มัก ถู ก รบกวนหรื อ ท าลายจากปลวก มดคัน ไฟ และหนอนกอได้ ง่ า ย พัน ธุ์ สุ ร าษฎร์ ธ านี , สงขลา 3
เจริ ญเติ บโตได้ดีในพื้ นที่ ที่เป็ นดิ นเหนี ยวและลู กรั ง พันธุ์ กาแพงเพชร 2 ทนน้ าท่ วมขัง เจริ ญเติ บโตได้ดีท้ งั ในดิ น
ทรายดาน ดินทรายและลูกรัง มีรากมากและแข็งแรง มีกลิ่นเฉพาะที่หนูไม่ชอบ พันธุ์ศรี ลงั กาและพระราชทาน ขึ้นได้
ดีในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็น พันธุ์แม่แฮ และพระราชทาน สามารถสกัดน้ ามันหอมระเหยได้มากและมีคุณภาพดี
แต่ พ นั ธุ์ พ ระราชทาน มัก ถู ก รบกวนจากหนู และสั ต ว์
เลี้ ยงได้ง่าย(วัว ควาย ชอบกิ น) พันธุ์ศรี ลงั กา สงขลา 3
และสุ ราษฎร์ ธานี ส่ วนของใบ หรื อลาต้น มีลกั ษณะ
เลื่ อมเป็ นมัน อวบน้ า ใบยาว เหนี ย วนุ่ ม เหมาะที่ จะ
นามาใช้ทางานหัตถกรรม เครื่ องใช้หรื อเฟอร์นิเจอร์
2. หญ้ าแฝกดอน(Vetiveria nemoralis ) มี
ทรงต้น ใบตอนปลายโค้งลงคล้ายกอตะไคร้ มีทรงกอที่
แข็งแกร่ ง มีทรงกอที่ แข็งแกร่ ง ใบมี สีเขียวซี ด หลังใบ
พับเป็ นสันสามเหลี่ ยม เนื้ อใบหยาบ สากคาย ท้องใบสี
เดียวกับหลังใบแต่สีซีดกว่า การขยายพันธุ์ตอ้ งพิถีพิถนั
(ขยายพันธุ์ย าก)กว่า หญ้าแฝกลุ่ ม เจริ ญ เติ บ โตช้าใน
ช่ วงแรก แต่ เมื่ อปลู กและรอดตายแล้วจะมี อายุก ารใช้
หญ้ าแฝกดอน
หญ้ าแฝกลุ่ม
งานที่ยาวนานกว่า
* ผูอ้ านวยการ ศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง จ.เชียงใหม่ ** นักวิชาการเกษตร กองอนุรักษ์ดินและน้ า กรมพัฒนาที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารประกอบการบรรยายหลักสู ตร “ การพัฒ นาและรณรงค์การใช้ห ญ้าแฝกอันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ ” 12-15 ธันวาคม 2543 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จ.เชียงราย
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เจริ ญเติบโตได้ดีในเกือบทุกสภาพพื้นที่ ทนแล้งและทนสภาพน้ าแช่ขงั ทนทานต่อโรค แมลงและศัตรู พืชต่างๆ ได้ดี
ลักษณะเฉพาะแต่ละสายพันธุ์ คือ พันธุ์ร้อยเอ็ดเจริ ญเติบโตได้ดีในดินทราย พันธุ์นครสวรรค์, กาแพงเพชร 1, ราชบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ เลย เจริ ญเติบโตได้ดีท้ งั ในดินลูกรัง ดินทรายถึงดินร่ วนเหนี ยว พันธุ์นครสวรรค์ วัว,ควายชอบกิ น
และมักถู กหนู รบกวนได้ง่าย (ปกติ ววั ควายชอบกิ นหญ้าแฝกดอนที่ แตกยอดออกมาใหม่ๆ มากกว่าหญ้าแฝกลุ่ ม)
พันธุ์ ราชบุ รี ,ประจวบคี รีขนั ธ์ ท นเค็ม ได้ค่อนข้างดี ใบหญ้าแฝกดอนนามาสานเป็ นตับ ใช้มุ งหลังคาได้ส วยงาม
ทนทานกว่าแฝกลุ่มและหญ้าคา
ส่ วนหญ้าคา(Cogon grass) ที่คนทัว่ ไปมักสับสนคิดว่าเป็ นหญ้าแฝก หญ้าคามีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Imperata
cylindrica จะมีลกั ษณะลาต้นตั้งตรง โคนต้นมีลกั ษณะกลม ใบแบนยาว ขอบใบคม มีรากน้อย แต่มีขนาดใหญ่และ
ตื้น ส่ วนที่เรี ยกว่าใหล(stolon)อยูใ่ ต้ดินเลื้ อยไปใต้ดิน ทาให้ยากต่อการทาลาย นอกจากนี้ เมล็ดยังปกคลุ มด้วยขนสี
ขาวคล้ายไหม เมื่อแก่สามารถปลิ วไปตามลมระบาดไปได้ไกลอีกด้วย เป็ นวัชพืชร้ ายแรงเป็ น 1 ใน 10 อันดับแรก
ของโลก ห้ามนามาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ าเด็ดขาด
หญ้าอี กชนิ ด ที่ มี ลกั ษณะคล้ายหญ้าแฝกมากอี ก ชนิ ดคื อแฝกเถื่ อน มี ชื่ อวิท ยาศาสตร์ ว่า Themada spp.
ลักษณะทัว่ ไปคล้ายหญ้าแฝกมาก แต่มีกอสู งโปร่ ง ช่อดอกใหญ่ ปลายช่อโค้งลง รากไม่มีกลิ่นหอม ใบแบนและกว้าง
กว่าเส้นกลางใบจะมีสีขาวในใบอ่อนและจะกลายเป็ นสี ชมพูอมม่วงในใบแก่ ประสิ ทธิ ภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ า
ต่ากว่าหญ้าแฝกมาก
ปั จ จุ บ ัน การใช้ ม าตราการ
ทางวิ ศ วกรรมในการป้ อ งกัน การชะ
ล้ า งพั ง ทลายของดิ น หรื อเพื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า นั บ ว่า ใช้ ไ ด้ผ ลดี
และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากในหลายๆ
พื้นที่ และในหลายๆ กรณี แต่หากจะ
นามาตรการทางพื ช มาผสมผสานให้
สอดคล้อ งและเอื้ อ ประโยชน์ ซ่ ึ งกัน
และกัน ก็น่าจะทาให้การป้ องกันดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น กรมพัฒนาที่ดินได้มีการศึกษาวิจยั ทดลองใช้มา
หลายชนิ ดพืชและหลายวิธีการ ซึ่ งก็ได้ผลเป็ นที่ น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็ นการไถพรวนและปลู กพืชเป็ นแถวตามแนว
ระดับ การปลูกพืชสลับเป็ นแถบตามแนวระดับ การปลูกพืชแซม การปลูกพืชเหลื่อมฤดู การปลูกพืชหมุนเวียน การ
ปลูกพืชคลุ มดิ นเป็ นต้น ซึ่ งสามารถนามาใช้ทดแทนหรื อเสริ มประสิ ทธิ ภาพสิ่ งก่อสร้ างทางวิศวกรรมได้ดีมากใน
หลายกรณี
ด้วยพระอัจฉริ ยะภาพและสายพระเนตรอันยาว
ไกล ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงริ เริ่ มให้มี
การใช้หญ้าแฝกเพื่ ออนุ รักษ์ดินและน้ าและป้ องกันการชะ
ล้างพัง ทลายของดิ น เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ. 2534 ได้จุ ด
ประกายให้พ วกเราได้หัน มาสนใจหญ้าแฝกซึ่ งเป็ นพื ช ดั่ง
เดิ ม ของเมื องไทยมากขึ้ น ซึ่ งก่ อนหน้านี้ เรารู ้ จกั หญ้าแฝก
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เพียงว่าใบสามารถนามาสานเป็ นตับใช้มุงหลังคาได้คงทนถาวรกว่าหญ้าคา ไฟไหม้ก็ไม่ตายและเมื่อแตกยอดหรื อ
หน่ออ่อนมาวัวควายก็ชอบกิน พบว่าขึ้นทัว่ ไปทั้งในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่าและพื้นที่ดินเสื่ อมโทรมต่าง ๆ
จากการศึ กษาและทาความรู ้ จกั กับหญ้าแฝกอย่างละเอียดมากขึ้น ทาให้เราพบข้อดี และข้อได้เปรี ยบอี ก
หลายประการ ไม่ว่าจะปลู กขยายพันธุ์ได้ไม่ยาก สามารถเจริ ญเติบโตได้ดีท้ งั ในพื้นที่ ดินมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็ นดิ น
เปรี้ ยว ดิ นเค็ม ดิ นทราย ดิ นเหนี ยว ไฟไหม้ น้ าท่วม หากไม่นานนักก็สามารถฟื้ นตัวขึ้ นมาได้ โรคและแมลงก็ไม่
รบกวนมากนัก จึงมีอายุหลายปี (อาจเป็ นร้อยปี ถ้าไม่ขุดมันทิ้งเสี ยก่อน) และก็แปลกที่มนั ไม่ยกั ระบาดเหมือนวัชพืช
ชนิ ดอื่น ปลูกหรื อขึ้นอยูต่ รงไหนก็จะอยูต่ รงนั้นตลอดไป มีทรงกอที่แน่นแข็งแรงพอที่จะชะลอความเร็ วของน้ าไหล
บ่าได้ รากมีลกั ษณะสานกันแน่นทาการเกาะยึดดิ นได้ดี รากมีมากและยาวจะเจริ ญลงไปในแนวลึ กมากกว่าด้านข้าง
จึ งไม่ แย่งอาหารและรบกวนการเจริ ญ เติ บโตของพื ชที่ ป ลู ก ข้างเคี ยงมากนัก สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการ
ป้ อ งกัน การชะล้า งพัง ทลายของดิ น หรื อ การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า ทั้ง ในและนอกพื้ น ที่ เกษตรกรรมได้อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และหากจะนาข้อดี ของการอนุ รักษ์ดินและน้ า หรื อป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิ น โดยวิธีทาง
วิศวกรรม มาผสมผสานกับวิธีทางการจัดการพืช หญ้าแฝกก็เป็ นพืชที่มีศกั ยภาพสู งสามารถทาหน้าที่ดงั กล่าวได้เป็ น
อย่างดี

การใช้ หญ้ าแฝกด้ านชีวะ-วิศวกรรม(Soil Bio-Engineering)เพื่อป้ องกันการพังทลายของดิน
การใช้หญ้าแฝกในงานด้าน Soil Bio-Engineering คือ การประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีหญ้าแฝกเป็ น BioTechnic ร่ วมกับการใช้สิ่งก่อสร้างหรื อโครงสร้างทางวิศวกรรมอย่างสอดคล้องเหมาะสม กลมกลืนกับธรรมชาติและ
สภาพปั ญหา เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของมาตราการอนุ รักษ์ดินและน้ า การป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิ น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบนพื้นที่ที่มีความลาดชัน ซึ่ งขบวนการลดหรื อป้ องกันการชะล้างพังทลายของดิ น จะเกิดขึ้นทั้ง
ส่ วนที่ อยู่เหนื อดิ นและใต้ผิวดิ น กล่ าวคื อ กอหญ้าแฝกที่ เจริ ญเติ บโตเบี ยดชิ ดกันแน่ นเหมื อนแนวรั้ ว หรื อกาแพง
ธรรมชาติ ช่วยขวางและชะลอการไหลบ่าของน้ า ผิวดิน ช่วยกรองเศษพืช ตะกอนดินและความอุดมสมบูรณ์ต่างๆ ที่
ถูกน้ าพัดพามา ให้ตกตะกอนอยูด่ า้ นหน้าหรื อแนวหญ้าแฝก
เมื่อตะกอนดินมาตกทับถมมากขึ้น หญ้าแฝกก็ปรับตัว แตกกอ
เจริ ญเติบโตสู งขึ้นเหนือผิวตลอดเวลา ส่ วนใต้ผวิ ดินระบบราก
หญ้าแฝกจะแผ่ขยายกว้างประมาณ 50 ซม. และเจริ ญเติบโตลง
ในแนวดิ่งค่อนข้างมากซึ่งอาจลึกถึง 3 – 4 เมตร รากมีลกั ษณะ
ประสานกันแน่นเหมือนแนวม่าน หรื อกาแพง ใต้ดิน คอยยึด
เหนียวเม็ดดินไม่ให้ถูกกัดเซาะหรื อชะล้างพังทลายได้ง่าย ใน
ดินตื้น ดินแน่น ดินทราย ดินลูกรัง และดินเสื่ อมโทรม ต้น ใบ
และรากหญ้าแฝกจานวนมากจะเป็ นวัสดุปรับปรุ งบารุ งดิน เพิ่ม
เติมความอุดมสมบูรณ์และความเหมาะสมให้กบั ดิน เมื่อความ
เสี ยหายได้รับการแก้ไขแล้ว ธรรมชาติยงั ได้รับการฟื้ นฟูและกลับ
มาใช้ประโยชน์พ้นื ที่น้ นั ได้ดีอีกครั้ง

ข้ อได้ เปรียบของการใช้ หญ้ าแฝก สรุ ปได้ดงั นี้
1. แฝกเป็ นพืชที่ปลูกและขยายพันธุ์ได้ไม่ยาก ขึ้นได้
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ในดินแทบทุกประเภท ศัตรู พืชไม่ค่อยรบกวน จึงไม่ตอ้ งการการดูและรักษามากนัก
2. อาจไม่จาเป็ นต้องใช้เครื่ องจักรกลหนักเพื่อช่วยในการปฏิบตั ิงาน(ใช้เครื่ องมือง่ายๆ ร่ วมกับแรงงานคน)
3. มีส่วนช่วยฟื้ นฟูและคืนสมดุลย์ ให้กบั สภาพแวดล้อมและกลมกลืนกับธรรมชาติได้อย่างรวดเร็ ว
4. เป็ นวัสดุธรรมชาติที่สามารถนามาใช้ประโยชน์(ผลพลอยได้) ได้หลายอย่าง เช่น ใช้มุงหลังคา ใช้เป็ นวัสดุ
ก่อสร้าง งานหัตถกรรม พืชอาหารสัตว์ วัสดุเพาะเห็ด ปุ๋ ยหมัก คลุมดิน ฯลฯ
5. สามารถฟื้ นตัวเองได้ แม้ได้รับความเสี ยหายจากการเหยียบย่า ความแห้งแล้ง ไฟไหม้หรื อน้ าท่วม หากไม่
นานนักหรื อเมื่อหญ้าแฝกเจริ ญเติบโตเต็มที่แล้ว น้ าท่วมก็ไม่ตาย
6. รากจานวนมากที่ค่อนข้างยาวและลึกทาให้หญ้าแฝกทนแล้งกว่าพืชทัว่ ไป บริ เวณรากหญ้าแฝกจะมี
จุลินทรี ยท์ ี่ดี (จุลินทรี ยท์ ี่มีประโยชน์) อาศัยอยูเ่ ป็ นจานวนมาก ช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาในดินและสภาพแวดล้อม
ให้ดีข้ ึน
7. ข้อสาคัญคือการใช้ระบบหญ้าแฝก เกษตรกรสามารถดาเนิ นการได้ดว้ ยตนเอง ไม่มีข้ นั ตอนยุง่ ยากซับซ้อน
แม้ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการมากนัก ก็ไม่เกิดผลกระทบเสี ยหายรุ นแรง จึงนาไปประยุกต์ใช้หรื อผสมผสานกับวิธี
ทางวิศวกรรมได้ดีแทบทุกกิจกรรม

ข้ อควรระวังและข้ อจากัดการใช้ หญ้ าแฝกในด้ านชีวะ-วิศวกรรม
1. ความสามารถป้ องกันอยูใ่ นขีดจากัด เมื่อเปรี ยบเทียบกับการก่อสร้างทางวิศวกรรม
2. ต้องการการปฏิบตั ิดูแลรักษาพอควร เพราะเป็ นสิ่ งมีชีวิตที่มีการเจริ ญเติบโต ทรุ ดโทรมและตายได้
3. ต้องรอเวลาตั้งตัวระยะหนึ่ งก่อน จึงจะทาหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ชนิ ดหญ้าแฝกอาจมี ขอ้ จากัดเฉพาะตัว เช่ น หญ้าแฝกดอนขยายพันธุ์ ค่อนข้างยากกว่าแฝกลุ่ ม แฝกลุ่ ม
ต้องการการดู แลรักษามากกว่าแฝกดอน แฝกดอนมี อายุการใช้งานนานกว่าหญ้าแฝกลุ่ ม หญ้าแฝกสายพันธุ์อาจ
เจริ ญเติบโตได้ดีหรื อเหมาะสมเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น เป็ นต้น
5. การเจริ ญเติบโตของหญ้าแฝก อาจมีผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตหรื อแก่งแย่งแข่งขันกับพืชที่ปลูก
ข้างเคียงได้(หากปลูกใกล้แนวหญ้าแฝกมากเกินไป) จึงต้องมีการกาหนดระยะปลูกให้เหมาะสม และมีการตัดแต่ง
เป็ นครั้งคราว

การประยุกต์ ใช้ หญ้ าแฝกตามสภาพปัญหา
เป็ นการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกทดแทนหรื อร่ วมกับสิ่ งก่อสร้ างทางวิศวกรรม เพื่อป้ องกันการชะล้าง
พังทลาย ฟื้ นฟูดิน,สภาพแวดล้อมรวมทั้งการอนุรักษ์ดินและน้ า ให้สอดคล้องกับสภาพของปั ญหา ดังนี้
1. ปลูกเป็ นแถวตามแนวระดับเพื่อชะลอความเร็วของนา้ ไหลบ่ า เป็ นแนวบังคับการไถพรวน อาจปลูกเป็ น
แถวเดี่ยวหรื อหลายแถวก็ได้ เมื่อหญ้าแฝกเจริ ญเติบโตและตั้งตัวดีแล้ว แถบหญ้าแฝกที่เบียดชิ ดกันแน่ น(ส่ วนของ
ต้นที่อยูเ่ หนื อดิน)จะเปรี ยบเสมือนกาแพงมีชีวติ ช่วยชะลอความเร็ วของน้ าที่ไหลบ่า แถบหญ้าแฝกจะช่วยกรองและ
ดักตะกอนดินที่ไหลปะปนมากับน้ า เป็ นการรักษาความอุดมสมบู รณ์ ของดิ นไว้ไม่ให้สูญเสี ยไปจากพื้นที่ น้ าจึงมี
โอกาสซึ มซาบลงไปเก็บไว้ในดินได้มากขึ้น เหลือน้ าไหลบ่าบนผิวดินน้อยลง อานาจการกัดเซาะหน้าดินก็จะน้อยลง
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การปลูกเป็ นแถวตามแนวระดับยังเป็ นแนวควบคุมการไถพรวนได้เป็ นอย่างดี เนื่ องจากแถวหญ้าแฝกถือ
เป็ นแนวพืชที่ถาวร การไถพรวนหรื อปลูกพืชครั้งต่อๆ ไปก็สามารถทาตามแนวระดับได้โดยง่าย (การปลูกพืชตาม
แนวระดับในพื้นที่ความลาดเทไม่เกิน 8 % สามารถลดการชะล้างพังทลายได้ถึง 50%) ริ้ วร่ องของไถพรวนและแถว
พืชที่ปลูกตามแนวระดับในพื้นที่ จะช่วยกระจายและเฉลี่ยน้ าให้ซึมซาบลงไปเก็บในดินได้มากและสม่าเสมอทัว่ ทั้ง
แปลง พืชจึงเจริ ญเติบโตสม่ าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการปลู กพืชตามแนวขึ้นลง เป็ นการป้ องกันการชะล้าง
พังทลายของดิ นแบบริ้ วร่ องหรื อเป็ นแผ่น (Rill and Sheet erosion)ได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ โดยปลูกหญ้าแฝกเป็ น
แถวตามแนวระดับให้ระยะห่างในแนวดิ่ง (V.I) ประมาณ 1.0-1.5 เมตร ระยะห่างระหว่างต้น 10 เซนติเมตร

2. ปลูกเป็ นรู ปตัววี( V )คว่าขวางในร่ องน้า เพื่อชะลอความเร็ วของน้าในร่ องน้า ลดการกัดเซาะและดัก
ตะกอนดิ น เมื่อตะกอนดินตกทับถมมากขึ้นกอหญ้าแฝกก็จะเจริ ญเติบโตและยืดกอสู งตาม ช่วยป้ องกันการกัดเซาะ
แบบร่ องลึ ก (Gully erosion)ได้เป็ นอย่างดี หากร่ องน้ าดังกล่าวมีปริ มาณน้ าไหลบ่ามาก ก็อาจก่อสร้ างอาคารชะลอ
ความเร็ วของน้ า ซึ่ งอาจจะสร้างอย่างง่าย ๆ ด้วยคันหิ น กล่องตะแกรงใส่ หิน ฝายไม้ไผ่หรื อคอนกรี ต แล้วปลู กแถบ
หรื อแถวหญ้าแฝก บริ เวณด้านหน้าและด้านหลังฝ่ าย เพื่อเสริ มความมัน่ คงให้กบั สิ่ งก่อสร้างดังกล่าว เป็ นต้น

3. ปลู ก เป็ นรู ป วงกลม หรื อ ครึ่ งวงกลมรอบ
ทรงพุ่ มไม้ ผลหรื อไม้ ยืนต้ น โดยให้แนวหญ้าแฝกห่ าง
จากโคนต้น อย่างน้อย 1.5 เมตร หรื อห่ างจากรอบทรง
พุ่มเล็กน้อย หากพื้นที่มีความลาดเทให้ปลูกเป็ นรู ปครึ่ ง
วงกลมหงายรับน้ าที่ไหลบ่าจากด้านบน ราก ใบและกอ
หญ้าแฝกช่วยรักษาความชุ่มชื้ น และปรับปรุ งโครงสร้าง
ของดิน(ความร่ วนซุ ย) รอบทรงพุม่ พืชที่ปลูกให้ดียงิ่ ขึ้น
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4.ปลูกหญ้ าแฝกเพื่อฟื้ นฟูดินเสื่ อมโทรม โดยปลูกเป็ นผืนเต็มพื้นที่ ระยะปลูกห่างแต่ละหลุม 50 x 50 ซม.
ส่ วนของต้น ใบ และรากจานวนมาก เมื่อหมดอายุหรื อตายไปก็จะเป็ นการเพิ่มเติมอินทรี ยว์ ตั ถุ กลายเป็ นฮิวมัสและ
ปุ๋ ยให้แก่ดินในที่สุด เป็ นการปรับปรุ งทั้งทั้งบริ เวณผิวดินและลึกลงไปในหน้าตัดดิน(เท่าที่รากหยัง่ ลึกลงไปถึง) ทา
ให้ดินมีความพรุ น ร่ วนซุ ย มีความสามารถในการอุม้ น้ า ความชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

“ ไม่ มีวิธีไหนทีส่ ามารถฟื้ นฟูดิน ปรั บปรุงบารุงดินได้ ลึกเท่ านี้ ”
นอกจากนี้ รากจานวนมากที่ค่อนข้างยาวและลึก ยังช่วยดูดซับสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนหรื อสารพิษ
ที่ปนเปื้ อนมากับน้ าไหลบ่า ไม่ให้ไหลลงไปสะสมในพื้นที่ดา้ นล่าง แหล่งน้ า แม่น้ าลาคลองหรื อแม้แต่ในแหล่งน้ าใต้
ดิ น โดยรากหญ้า แฝกจะท าหน้ า ที่ ดู ด ซั บ สารเคมี สารพิ ษ ต่ า งๆไปพร้ อ มกับ น้ าและธาตุ อ าหารเพื่ อ ใช้ ใ นการ
เจริ ญเติบโต สารเคมี สารพิษเมื่อผ่านกระบวนการทางชีวะเคมี ก็จะสลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็ นพิษลง
5. ปลู ก เป็ นแถวบริ เวณไหล่ ถ นน ฝ่ าย คั น บ่ อ ริ ม ตลิ่ ง หรื อ พื้ น ที่ ที่ มี ก ารขุ ด ถม เมื่ อ มี ก ารขุด ถมหรื อ
ก่อสร้างงานดิน มักจะพบปั ญหาการยุบตัวของดิน และเป็ นต้นเหตุของการที่ดินจะพังทลายในภายหลังการก่อสร้าง
เช่น การสร้างถนนผ่านแนวพื้นที่น้ าซับ อาจเป็ นทางน้ าเดิม(ลาธารตามธรรมชาติ) เมื่อฝนตกหนักติดต่อกัน ปริ มาณ
น้ าสะสมมีมาก ดินที่ถมเกิดการทรุ ดตัว รวมทั้งดินตัดที่อยูส่ ู งกว่าพังทลายลงมา ดินและเศษไม้ขวางอุดตันทางระบาย
น้ าและท่อระบายน้ าลอดใต้ถนนทาให้น้ าไหลบ่าข้ามถนนกัดเซาะพื้นถนนและดินถมด้านล่างพังทลายลงมาได้ง่าย
แนวทางแก้ไข การปลูกแถบหญ้าแฝกจะช่วยลดปั ญหาดังกล่าวระหว่างรอการซ่อมแซมได้มาก
- เชิ งลาดดิ นตัดเหนื อคัดทาง (Back slope) ควรมีการปรับแต่งสภาพพื้นที่ ดินตัด เพื่อลดความลาดชันหรื อ
แบ่งพื้นที่ รับน้ าเป็ นช่ วง ๆ ตามแนวระดับ อาจทาเป็ นขั้นบันไดดิ น (Bench terraces) หรื อคู รับน้ าชายเขา (Hillside
ditches) เพื่อเบนน้ าไปลงในที่ที่ปลอดภัย หากจาเป็ นควรจัดทารางระบายน้ าคอนกรี ตตามแนวนอนและแนวดิ่ง เพื่อ
ระบายน้ าไปลงทางระบายน้ าหรื อคู ระบายน้ าริ มถนน ปลู กแฝกเป็ นแนวทั้งด้านบนและด้านล่างของสิ่ งก่อสร้ างให้
เร็ วที่สุด หากแนวสิ่ งก่อสร้ างมีระยะห่ างในแนวดิ่ง (V.I) มาก ให้ปลูกแนวแฝกเสริ ม โดยใช้ค่า V.I = 1.0-1.5 เมตร
หากพื้นที่มีความลาดชันมากอาจใช้ค่า V.I = 0.5-1.0 เมตร ร่ วมกับการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยนื ต้น ในพื้นที่ดินตัด
นี้ ปริ มาณธาตุ อาหารและความอุ ดมสมบู รณ์ ของดิ นจะต่ ามาก เพราะหน้าดิ นถู กตัดออกไป การปลู กแฝก หรื อพื ช
พรรณต่างๆ ควรมีการใส่ ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กบั ดิ นบ้าง เพื่อเร่ งการเจริ ญเติบโตของพืชโดยเฉพาะใน
ช่วงแรกๆ ซึ่ งนับว่าจาเป็ นมาก
- เชิงลาดดินถมใต้คนั ทาง (Side slope) ทางด้านดินถม เมื่อตัดดินสร้างทางบนพื้นที่ลาดชันมาก ๆ ไม่ควรทิ้ง
ดินที่เกิดจากการตัดถนนลงไหล่ทางเบื้องล่าง เพราะจะไปกลบฝังไม้ป่า พืชพรรณดั้งเดิม ทาให้ดินจับตัวกันหลวม ๆ
เมื่อฝนตกหนักน้ าจะกัดเซาะเกิ ดเป็ นร่ องน้ าและอาจจะลึ กจนทะลุ ดินเดิ มได้ง่าย ซึ่ งต้นไม้และวัชพืชเดิ มที่ตายแล้ว
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รวมทั้งดิ นที่ ถมใหม่จะพังทลายตามลงไปด้วย ในทางปฏิ บ ตั ิ หรื อเมื่ อมี งบประมาณจากัดมักจะทิ้งดิ นลงบนไหล่
ทางด้านดิ น ถม หากความสู ง ของดิ น ถมมี ม าก ๆ โอกาสพัง ทลายก็ มี ม ากเช่ น กัน จึ งจาเป็ นต้องท ารางระบายน้ า
คอนกรี ต ทั้งแนวนอน,แนวดิ่ง และพื้นที่ล่อแหลมต่อการพังทลายของดิน ควรปลูกหญ้าแฝกทั้งด้านบนและด้านล่าง
รางระบายน้ าที่ ก่ อสร้ างทันที (ปลู ก เป็ นแนวระดับ ขวางความลาดชันทุ ก ๆ ระยะห่ างตามแนวดิ่ ง 0.5–1.0 เมตร)
ระหว่างแนวแฝกและสิ่ งก่อสร้างให้ปลูกพืชคลุมดินหรื อไม้ป่ายืนต้นที่มีรากแก้วที่แข็งแรง เพื่อช่วยเกาะยึดดินบนที่
ถมใหม่กบั ดินล่างซึ่ งเป็ นดินเดิมได้เหนียวแน่นยิง่ ขึ้น

6. ปลูกแนวหญ้ าแฝกเพื่อป้ องกันการพังทลายของฝั่งแม่ น้าโดยกระแสคลื่น (Wave action) นอกจากการใช้
วิธีลาดคอนกรี ตเสริ มเหล็กซึ่ งเป็ นวิธีที่ตอ้ งใช้ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสู ง บางครั้งอาจจะไม่สะดวกหรื อไม่สวยงาม
และดูขดั กับธรรมชาติ หากไม่แข็งแรงพอหรื อเสี ยหายภายหลัง การแก้ไข ซ่อมแซมอาจจะยุง่ ยากมากอีกด้วย การใช้
วิธีเรี ยงหิ นแล้วปลูกหญ้าแฝกและไม้ยนื ต้นในระหว่างแนวหรื อซอกหิ น จึงน่าจะเป็ นวิธีการแก้ไขปั ญหาระยะยาว ดู
ร่ มรื่ นและกลมกลืนกับธรรมชาติ การดูแลหรื อบารุ งรักษาก็ประหยัดและง่ายกว่า
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นอกจากนี้ ยงั ช่วย
ลดความเสี ยหายจาก
การเกิ ดน้ าท่วม (Flood
damage prevention)
ห รื อ บ ร ร เท าค ว า ม
เสี ยหายที่เกิ ดจากน้ าป่ า
หลาก น้ าท่ ว มเอ่ อ ท้ น
ตลิ่ ง ลดความรุ นแรง
ข อ ง ค ลื่ น ที่ ซั ด ม า
กระทบฝั่ ง จะต้องกาหนดระยะทางระหว่างแถวแฝก ให้สัมพันธ์กบั ความลาดเทและคุ ณสมบัติทางชลศาสตร์ ของ
แถบหญ้าแฝก ร่ วมกับการก่อสร้างพนังดินกั้นน้ าที่บริ เวณฝั่งน้ าหรื อคันดินในพื้นที่ไร่ -นา แถบหญ้าแฝกจะลดความ
รุ นแรงของกระแสน้ าทั้งเมื่อน้ าเริ่ มท่วม และเมื่อน้ าเริ่ มลดลง แถบช่ วยสะสมตะกอนและความอุดมสมบูรณ์ของดิ น
ไว้ในพื้นที่หลังจากน้ าลดได้อีกด้วย

สุ ดท้ายก็อยากจะฝาก “ กาแพงมีชี วิต ” ที่ มี ชื่อว่า “ หญ้ าแฝก ” ไว้เป็ นทางเลื อก เพื่อปรับใช้ในงานด้าน
เกษตรกรรม วิศวกรรม และรักษาสภาพแวดล้อม ของทุกคนด้วย หากต้องการคาแนะนาเพิ่มเติม หรื อรับบริ การพันธุ์
หญ้าแฝก ติดต่อได้ที่ ศูนย์ปฏิบตั ิการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง อ.แม่ริม จ.เชี ยงใหม่ โทร. 053-890984 สานักวิจยั
และพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจกั ร กทม. โทร.02-579179 หรื อที่ สถานีพัฒนาที่ดินสุ พรรณบุรี
ที่อยู่ 74 หมู่ที่ 4 บ้านโพธิ์ เขียว ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000 โทร.แฟกซ์. 035-454081
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หญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้ นฟูดิน และรักษาสภาพแวดล้อม
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหญ้าแฝก ทดแทนหรื อร่ วมกับสิ่ งก่อสร้างทางวิศวกรรม
เพื...................................................
่อการอนุรักษ์ดินและน้ า ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ฟื้ นฟูดิน รวมทั้งรักษาสภาพ
แวดล้อม หญ้าแฝกแบ่งออกเป็ น 2 ชนิด คือ หญ้าแฝกลุ่ม(หญ้าแฝกหอม) 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
“กาแพงที่ มีชีวิต” ช่ วยชะลอความเร็ วของน้ าที่ ไหลบ่า น้ าจึงมีโอกาสซึ มซาบลงไปเก็บไว้ในดินได้มากขึ้ น เพิ่มความชุ่ มชื้ นใน
พื้ นที่ สูง เหลื อน้ 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
พื ชไร่ หรื อพื ชล้มลุก ระหว่างแถวหญ้าแฝก แถวหญ้าแฝกถื อเป็ นแนวพื ชถาวร การไถพรวนหรื อปลูกพื ชตามแนวระดับครั้ ง
ต่อๆไป ก็สามารถทาได้โดยง่าย(แค่เพียงปลูกพืชตามแนวระดับอย่างเดียวในพื้นที่ ความลาดเทไม่เกิ น 8 % ก็สามารถลดการชะ
ล้างพังทลายได้ถึง 50%) ริ้ วรอยของไถพรวน และแถวพืชที่ปลูกตามแนวระดับจานวนมากในพื้นที่ จะช่วยกระจาย และเฉลี่ยน้ า
ให้ซึมซาบลงไปเก็บในดินได้มากและสม่าเสมอทัว่ ทั้งแปลง พืชจึงเจริ ญเติบโตสม่าเสมอและทนแล้งได้นานกว่าการปลูกพืชตาม
แนวขึ้นลง แถบหญ้าแฝกจะช่วยกรอง(ดัก)ตะกอนดิน อินทรี ยวัตถุ และความอุดมสมบูรณ์ของดินที่ไหลปะปนมากับน้ า เป็ นการ
รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไม่ให้สูญเสี 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 ระยะห่างระหว่างต้นหญ้าแฝก 10 ซม.
ให้แนวหญ้าแฝกรู ปวงกลมหรื อครึ่ งวงกลมห่ างจากโคนต้นอย่างน้อย 1.5 เมตร หรื อห่ างจากรอบทรงพุ่มเล็กน้อย หากพื้นที่ มี
ความลาดชันให้ปลูกเป็ นรู ปครึ่ งวงกลม ให้ครึ่ งวงกลมหงายรับน้ าไหลบ่าจากพื้ นที่ ดา้ นบน ราก ใบและกอหญ้าแฝกช่ วยรักษา
ความชุ่มชื้น และปรับปรุ งโครงสร้างของดิน(ความร่ วนซุย) รอบทรงพุ่มพืชที่ปลูกให้ดียิ่งขึ้น
5. ปลูกหญ้าแฝกเป็ นผืนเพื่อฟื้ นฟูดิน โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็ นดาน ดิ นทรายจัด ดินลูกรัง และดินเสื่ อมโทรมต่างๆ ใช้
ปลูกระยะหลุม 50 x 50 ซม. เต็มพื้ นที่ รากหญ้าแฝกที่ มีปริ มาณมาก เมื่ อหมดอายุหรื อตายไปก็จะเป็ นการเพิ่ มเติ มอินทรี ยวัตถุ
กลายเป็ นฮิวมัสและปุ๋ ยให้แก่ดิน เป็ นการปรับปรุ งบารุ งดินทั้งหน้าตัดดิน(เท่าที่ รากหญ้าแฝกหยัง่ ลึกลงไปถึง) ทาให้ดินมีความ
พรุ น ร่ วนซุ ย มีความสามารถในการอุม้ น้ า ความชื้นและมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น “ไม่มีวิธีไหนที่สามารถปรับปรุ งบารุ งดินได้
ลึกมากเท่ากับการปลูกหญ้าแฝก”
นอกจากนี้ บริ เวณรากหญ้าแฝกจะมีจุลินทรี ชนิ ดดี มาอาศัยเป็ นจานวนมาก ทาให้ระบบนิ เวศวิทยาบริ เวณดังกล่าวดีข้ ึ น
รากจานวนมากของหญ้าแฝกยังช่วยดูดซับสารเคมีโดยเฉพาะปุ๋ ยไนโตรเจนหรื อสารพิษที่ปนเปื้ อนมากับน้ าไหลบ่า ไม่ให้ไหลลง
ไปสะสมในพื้ นที่ ดา้ นล่าง แหล่งน้ า แม่น้ าลาคลองหรื อแม้แต่ ในแหล่งน้ าใต้ดิน โดยรากหญ้าแฝกจะทาหน้าที่ ดูดซับสารเคมี
สารพิษต่างๆไปพร้อมกับน้ าและธาตุอาหารเพื่อใช้ในการเจริ ญเติบโต สารเคมี สารพิษเมื่อผ่านกระบวนการทางชีวะเคมีขา้ งต้น ก็
จะสลายตัว ลดความเข้มข้นและความเป็ นพิษลง
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ต้องการคาแนะนาเพิ่มเติม ติดต่อ สถานีพฒ
ั นาที่ดินสุ พรรณบุรี 74 หมู่ที่ 4 ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุ พรรณบุรี 72000
โทร.แฟกซ์.035-454081 mail: spb01@ldd.go.th เข้าถึงความรู ้/การบริ การที่เว็ปไซต์ http://r01.ldd.go.th/spb/

