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 บทคัดยอ  
งานวิจัยนี้ไดศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นในดินของใบหญาแฝก โดยทดลองบนแปลง

วิจัยขนาดกวาง 2 เมตร ยาว 30 เมตร ที่ความลาดชันของแปลง 2 เปอรเซ็นต ใบหญาแฝกแหงที่มีปริมาณ 0.5 , 

1.0, 1.5, 2.0 และ  2.5  กิโลกรัมตอตารางเมตร  ไดถูกนํามาทดสอบในครั้งนี้โดยทําการเปรียบเทียบกับฟางขาว

และใบออยแหงในปริมาณที่เทากัน จากการทดลองพบวาใบหญาแฝกแหงมีประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นไม

แตกตางจากฟางขาวและใบออยโดยสามารถรักษาความชื้นในดินหลังจากผานไป 7 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่

ไมใชวัสดุคลุมดินไวได 21.1, 21.8, 24.7, 25.1, 27.3 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ปริมาณการคลุมดิน 0.50, 1.00, 

1.50, 2.00, 2.50 กิโลกรัมตอตารางเมตร  ตามลําดับ อยางไรก็ตาม งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาสามารถนําหญาแฝกมาใช

เปนวัสดุคลุมดินแทนฟางขาวได 

 
คําสําคัญ : การคลุมดิน  หญาแฝก  ใบออย  ฟางขาว  การรักษาความชื้นในดิน 

 

ABSTRACT 
This research studied an effective of vetiver grass mulch to conserve soil moisture content.  The 

research study involved field experiments with 2 m width, 30 m length and 2% of land slope. The vetiver 

grass mulch rates which were used in the study were 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, and 2.5 kg/m2. The rice straw 

and sugar cane leaf were tested which the same as vetiver grass mulch rates. Vetiver grass mulch, rice 

straw and sugarcane leaf provide the same performance for conserving soil moisture content. In the 

experiment, the vetiver grass mulch conserved soil moisture contents were 21.1, 21.8, 24.7, 25.1, 

27.3% for vetiver grass mulch rates at 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 kg/m2 respectively when compared 

with the bare soil plot. However, this study show that vetiver grass mulch showed to be an effective to 

conserve soil moisture content. 
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คํานํา 
การใชหญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินนั้นไดรับการยอมรับวามีประสิทธิภาพอยางสูง 

(Donjadee et al. 2010; Truong and Loch 2004) ทั้งนี้เพราะการใชหญาแฝกนั้นเปนวิธีการที่งาย ลงทุนต่ํา ไม

ตองการการดูแลรักษามากนัก (Fahlén 2002; National Research Council 1993) และสามารถปลูกไดในสภาพ

ภูมิอากาศที่แตกตางกันเพราะหญาแฝกสามารถปลูกไดในพื้นที่ที่มีฝนรายปอยูในชวง 300 มิลลิเมตร ถึง 6,000 

มิลลิเมตร ทนอุณหภูมิไดตั้งแต -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส และทนตอสภาพดินเค็มไดดี (Dagar et al. 2004; Dalton 

et al. 1996) ปจจุบันการใชประโยชนจากหญาแฝกจึงมุงเนนที่จะลดการชะลางพังทลายของดิน ซึ่งเปนการใช

ประโยชนหญาแฝกในแงของการอนุรักษดินซึ่งมีคุณคาที่ไมสามารถประเมินราคาเปนตัวเงินใหเกษตรกรเห็นได 

(เกษตรกรบางรายไมเห็นประโยชนของการอนุรักษดินในพื้นที่การเกษตรของตนเอง)  จึงเปนสาเหตุใหเกษตรกร

บางสวนยังไมยอมรับหญาแฝกและนําไปใชประโยชนอยางจริงจัง ดังนั้นหากสามารถพิสูจนใหเกษตรกรเห็นไดวา

หญาแฝกมีประโยชนโดยตรงกับพวกเขาก็จะทําใหเกษตรกรเหลานั้นยอมรับที่จะนําหญาแฝกมาปลูกในพื้นที่ของ

ตนเองและดูแลรักษาอยางจริงจัง ก็จะทําใหเกิดประโยชนอยางมากตอการอนุรักษดิน งานวิจัยนี้จึงไดนําใบหญา

แฝกที่ตองตัดออกอยูเปนประจําเพื่อใหตนแตกกอเจริญเติบโตไดดีหรือตัดเพื่อควบคุมไมใหออกดอกมาใชประโยชน

แทนการใชฟางขาวในการคลุมดินเพื่อการปลูกพืชผัก โดยคาดหวังวาจะชวยลดตนทุนการซื้อฟางขาวได เนื่องจาก

สามารถตัดใบหญาแฝกเหลานั้นมาใชเปนวัสดุคลุมดินไดในพื้นที่ของตนเอง นอกจากนี้หญาแฝกที่ใชคลุมดินเพื่อ

รักษาความชื้นในดินยังชวยลดการกัดเซาะหนาดิน (Babalola et al. 2007) อีกทั้งเมื่อเวลาผานไปก็ยังกลายเปนปุย

ตามธรรมชาติเพิ่มธาตุอาหารในดินที่เปนประโยชนในการปลูกพืชอีกดวย นอกจากหญาแฝกที่ใชคลุมดินยังชวยลด

แรงกระแทกของเม็ดฝนที่ตกกระทบผิวดิน ลดความเร็วการไหลของน้ําผิวดิน เพิ่มปริมาณการซึมน้ําลงไปในดินได

ดวย (Bevan and Truong 2003; Coppin and Richards 1990; Jin and Romkens 2001; Parsons and Stone 

2005; Rachman et al. 2004; Rey 2003) อยางไรก็ตามขึ้นอยูกับปริมาณของการใชหญาแฝกดวย ดังนั้น 

งานวิจัยนี้จึงไดนําหญาแฝกแหงมาใชเปนวัสดุคลุมดินแทนการใชฟางขาวแหงโดยศึกษาหาปริมาณที่

เหมาะสมโดยการเปรียบเทียบกับฟางขาวที่เกษตรกรใชอยูเปนประจําและใบออยแหงซึ่งเปนวัสดุคลุมดินที่หางาย

มาทดลองในปริมาณที่เทากัน 

 
อุปกรณและวิธีการ 

อุปกรณ 
การศึกษาวิจัยเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นของใบหญาแฝกบนพื้นที่การเกษตร ได

ติดตั้งอุปกรณเพื่อการทดลองดังภาพที่ 1 โดยมีอุปกรณที่ใชในการทดลองดังนี้ เครื่องสูบน้ําแบบแรงเหวี่ยงขนาดทอ

จาย 2 นิ้ว ทอประธาน (main pipe) ขนาด 2 นิ้ว  และทอแขนง (lateral pipe) ขนาด 1 นิ้ว หัวสปริงเกอรถูกตอกับ

ทอ riser ขนาด 1/2 นิ้ว ที่มีความสูง 1 เมตร  มาตรวัดน้ําขนาด 1 นิ้ว เครื่องมือวัดความดันแบบดิจิตอลที่มีความ

ละเอียดถึง +0.001 ความดันบรรยากาศ วาลวควบคุมอัตราการจายน้ําขนาด 2 นิ้ว และ วาลวควบคุมความดันให

คงที่ไดถูกติดตั้งที่บริเวณทอประธานเพื่อควบคุมอัตราการไหลใหคงที่ตลอดเวลาการทดลอง หัวสปริงเกอรที่ได

ตรวจสอบอัตราการจายน้ําแลวในหองปฏิบัติการจํานวน 30 หัว ซึ่งใหคาการกระจายน้ําเทากับ 80.3 เปอรเซ็นต ถูก

ติดตั้งบนแปลงทดลองขนาด กวาง 2 เมตร  ยาว 30 เมตร  จํานวน 4 แปลง (ภาพที่ 1) แปลงทดลองมีความลาดชัน 



การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

 219 

2 เปอรเซ็นต ดินที่ใชทดสอบเปนดินเหนียวปนทรายที่มีความถวงจําเพาะของเม็ดดินเทากับ 2.65   มีอัตราการอุม

น้ําของดินประมาณ 30  เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก แผนการทดลองใชแบบสุมในบล็อกสมบูรณ (randomized 

complete block design, RCBD) โดยใชวัสดุคลุมดิน 3 ชนิด คือ ใบหญาแฝกแหง ใบออยแหง และฟางขาวแหง 

(ภาพที่ 2) โดยมีปริมาณน้ําหนักแหง (ตากแดด) 5 คาดวยกันคือ 0.50 , 1.00, 1.50 , 2.00, 2.50  กิโลกรัมตอตาราง

เมตร (Babalola et al. 2007 ; Thomas. 2005 ) ปริมาณวัสดุคลุมดินบนแปลงทดลองยอยขนาด 1 x 2 เมตร  

จํานวน 3 ซ้ํา   

 

 
 

ภาพที่ 1  การติดตั้งเครื่องมือเพื่อใชประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นของใบหญาแฝกบนพื้นที่การเกษตร 
 

 
 

ภาพที่ 2  วัสดุคลุมดินที่ใชในการทดลอง 
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วิธีการ 

การทดลองเพื่อประเมินประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นของใบหญาแฝกบนพื้นที่การเกษตร ไดทําการ

ทดลองในพื้นที่แปลงทดลองของภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน โดยดําเนินการติดตั้งระบบสปริงเกอรบนแปลง

ทดลองขนาด 2 x 30 เมตร จํานวน 4 แปลง (ภาพที่ 3) โดยมีวิธีการทดลองดังนี้ กําจัดวัชพืช ไถแปรและไถพรวนดิน

ในแปลงทดลองดวยรถไถเดินตามขนาดเล็ก จากนั้นเกลี่ยผิวดินใหสม่ําเสมอดวยคราดเพื่อปองกันน้ําขังหลังเวลา

การใหน้ํา ซึ่งจะชวยลดปจจัยที่มีผลกระทบตอความชื้นในดินเริ่มตน เมื่อเตรียมแปลงเสร็จแลว เร่ิมการใหน้ําทั่ว

แปลงทดลอง หลังจากใหน้ํากับแปลงทดลองเสร็จแลวเริ่มนําวัสดุคลุมดิน 3 ชนิดคือ หญาแฝกแหง ฟางขาวแหง 

และใบออยแหงที่ปริมาณ 0.50 , 1.00, 1.50 , 2.00, 2.50  กิโลกรัมตอตารางเมตร  มาคลุมดินบนพื้นที่ขนาด 1x 2 

เมตร จํานวน 3 ซ้ํา จากนั้นทําการเก็บตัวอยางดินในทุกแปลงยอยโดยสุมในพื้นที่คลุมดิน จํานวน 3 ตัวอยาง (เพื่อ

หาคาเฉลี่ย) โดยเก็บตัวอยางที่ความลึก 0-5 เซนติเมตร ดวยกระปองเก็บตัวอยางดิน จากนั้นนํามาชั่งโดยใชตาชั่งที่

มีความละเอียด ± 0.01 กรัม และนําเขาตูอบที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นนํา

ตัวอยางดินที่อบมาชั่งอีกครั้ง คาความชื้นในดิน  (เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก) สามารถคํานวณไดจาก (น้ําหนักดินกอ

บอบ-น้ําหนักดินหลังอบ)คูณ 100 หารดวยน้ําหนักดินหลังอบ โดยการเก็บตัวอยางดินอยางตอเนื่องเปนเวลา

เดียวกันจํานวน 7 วัน เมื่อดําเนินการทดลองเสร็จแลวจะไดทดลองซ้ําอีก 2 คร้ังเพื่อลดผลกระทบเนื่องจากพื้นที่โดย

มีระยะเวลาทําการทดลองในชวงเดือน กุมภาพันธถึงเมษายน พ.ศ. 2554   

 

                  
 

ภาพที่ 3  แปลงทดลองความชื้นในดินหลังการใชวัสดุคลุมดิน 
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ผลการทดลอง 
การรักษาความชื้นในดินของหญาแฝก 

ปริมาณความชื้นในดินที่คงอยูเมื่อเวลาผานไปแสดงในภาพที่ 4 โดยพบวาความชื้นในดินลดลงเมื่อเวลา

ผานไป แปลงที่ใชหญาแฝกคลุมดินในปริมาณที่มากกวามีแนวโนมรักษาความชื้นในดินไดดีกวาการใชหญาแฝก

คลุมดินในปริมาณนอยกวา โดยที่ระยะเวลาผานไป 7 วันหญาแฝกที่มีปริมาณ 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 

กิโลกรัมตอตารางเมตร  มีประสิทธิภาพในการรักษาความชื้นโดยประมาณ 21.1, 21.8, 24.7, 25.1, 27.3 

เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไมใชวัสดุคลุมดิน (แปลงควบคุม)  

 

 
ภาพที่ 4  ความชื้นในดินที่คงอยูของแปลงทีใ่ชหญาแฝกคลุมดิน 

 

จากการทดลองพบวาเมื่อเวลาผานไปการสูญเสียความชื้นในดินในแปลงที่ไมมีใบหญาแฝกคลุมดินมีคา 

26.7 เปอรเซ็นต หลังจากผานไป 1 วัน และมีคาถึง 52 เปอรเซ็นต เมื่อเวลาผานไป 7 วัน ในขณะที่แปลงที่ใชหญา

แฝกคลุมดินในปริมาณ 0.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร  มีคา 24 เปอรเซ็นต หลังจากผานไป 1 วัน และมีคา 38

เปอรเซ็นต เมื่อเวลาผานไป 7 วัน สวนแปลงที่ใชหญาแฝกคลุมดินในปริมาณ 2.5 กิโลกรัมตอตารางเมตร  มีคา 

20.7 เปอรเซ็นต หลังจากผานไป 1 วัน และมีคา 36.3 เปอรเซ็นต เมื่อเวลาผานไป 7 วัน  

 

การเปรยีบเทียบการรักษาความชื้นในดินของหญาแฝกกับฟางขาวและใบออย 

การเปรียบเทียบการรักษาความชื้นในดินของหญาแฝกกับฟางขาวและใบออยไดทําการเปรียบเทียบ

ปริมาณความชืน้ในดินที่เหลืออยูในชวงเวลา 7 วัน (ภาพที่ 5) พบวา วัสดุคลุมดินทั้งสามชนิดมีความสามารถในการ

รักษาความชื้นในดินที่ใกลเคียงกัน โดยการสูญเสียความชื้นในดินของ หญาแฝก ใบออย ฟางขาว มีคาเฉลี่ยเทากับ 

(คํานวณภายใน 7 วัน) 1.77, 1.83, 1.80 มิลลิเมตรตอวัน ตามลําดับดังตารางที่ 1  
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ภาพที่ 5  เปรียบเทียบความชื้นในดินที่เหลืออยูของวัสดุคลุมดิน 3 ชนิด 

 

ตารางที่ 1  คาเฉลี่ยการสูญเสียความชื้นในดิน (มิลลิเมตรตอวัน) 

 

Weight of mulch (kg/m2 ) 
           Type 

0.5 1.0 1.25 2.0 2.5 
Average 

Vetiver grass leaf 2.03 1.80 1.73 1.68 1.63 1.77 

Sugar cane leaf 2.05 1.86 1.83 1.74 1.67 1.83 

Rice straw 2.13 1.84 1.78 1.7 1.56 1.80 

 
จากตารางที่ 1 การสูญเสียความชื้นในดินของวัสดุคลุมดินทั้ง 3 มีคาไมแตกตางกัน โดยมีแนวโนมวาการ

สูญเสียความชื้นในดินมีคาแปรผกผันกับปริมาณของวัสดุคลุมดิน โดยเมื่อปริมาณวัสดุคลุมดินมากขึ้นคาการ

สูญเสียความชื้นในดินมีแนวโนมลดลง อยางไรก็ตามคาการสูญเสียความชื้นในดินขึ้นอยูกับปจจัยอื่นดวยเชน

ปริมาณความชื้นสัมพัทธ ความเขมแสง อุณหภูมิ และความเร็วลม เปนตน  
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สรุปผล 
งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวาการนําหญาแฝกมาใชเปนวัสดุคลุมดินนับวาเปนประโยชนอยางมากเนื่องจากหญา

แฝกแหงนับวามีประสิทธิภาพในการควบคุมความชื้นไมแตกตางจากฟางขาว โดยสามารถรักษาความชื้นในดิน

หลังจากผานไป 7 วัน ไวได 21.1, 21.8, 24.7, 25.1, 27.3 เปอรเซ็นตโดยน้ําหนัก ที่ปริมาณการคลุมดิน 0.50, 1.00, 

1.50, 2.00, 2.50 กิโลกรัมตอตารางเมตร  ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไมใชวัสดุคลุมดิน วัสดุคลุมดินทั้ง

สามชนิดมีความสามารถในการรักษาความชื้นในดินที่ใกลเคียงกัน โดยการสูญเสียความชื้นในดินเฉลี่ยภายใน 7 

วันของ ใบหญาแฝกแหง ใบออยแหง ฟางขาวแหง มีคาเฉลี่ยเทากับ 1.77, 1.83, 1.80 มิลลิเมตรตอวัน ตามลําดับ 

อยางไรก็ตามการเลือกใชวัสดุคลุมดินแทนการใชฟางขาวควรคํานึงถึงแหลงของวัสดุคลุมดินนั้น ตองใช

วัสดุที่หาไดงายในพื้นที่ ไมไกลจากแหลงเพาะปลูก และไมเปนตนกําเนิดของวัชพืชในภายหลัง ปริมาณการใชควร

เหมาะสมและควรคํานึงถึงปจจัยอยางอื่นดวยเชน ความสามารถในการปองกันการชะลางพังทลายของดิน ปริมาณ

ธาตุอาหารที่เปนประโยชนกับพืช ก็จะเปนการพัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืน สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรทดลอง

กับวัสดุคลุมดินชนิดอื่น เพื่อเปนขอมูลใหเกษตรไดเลือกใชตอไป 
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