หญ้าแฝก : อัศวินพิทักษ์ดินและน้า

หญ้าแฝก เป็นพืชตระกูลหญ้าเช่นเดียวกับข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย และตะไคร้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า
Vetiveria มักขึ้นเป็นกอหนาแน่นกระจายอยู่ตามธรรมชาติแทบทุกภาคของประเทศ เจริญเติบโตได้ดีในดิน
เกือบทุกประเภท แบ่งออกเป็นหลายชนิด (Species) เช่น หญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides Nash.)
หญ้าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis A. Camus) หญ้าแฝกแอฟริกา (Vetiveria nigritana Stapf) แต่ชื่อพื้นเมือง
ของพันธุ์ที่พบในประเทศไทยจะเรียกตามท้องถิ่นที่หญ้าเกิด เช่น ในภาคกลางและจังหวั ดนครราชสีมาเรียก
“หญ้าแฝกลุ่ม” ว่าหญ้าแฝกหอม ภาคอีสานเรียกว่า แกงหอม แขมหอม จังหวัดกาแพงเพชร เรียกว่า แฝกกอตะไคร้
แซงหม่อง ส่วนในจังหวัดนครพนม เรียกว่า แฝกส้ม แฝกถา เป็นต้น
หญ้าแฝก เป็นพืชที่ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความเปียกแฉะและสภาพน้าท่วมขังได้ดี มีระบบรากลึก
มักขึ้นเป็นกอใหญ่ๆ ขนาดกอประมาณ ๕ – ๒๐ เซนติเมตร มีความสูงของลาต้นประมาณ ๑ – ๑๕ เมตร
ใบแคบยาวประมาณ ๗๕ เซนติเมตร กว้าง ๔ – ๑๐ มิลลิเมตร มีรากเป็นกระจุกเหมือนใยฟองน้า หยั่งลึก
แผ่กระจายลงไปในดินตรงๆ จึงสามารถดูดซับน้าได้ดี ทั้งยังไม่แผ่ขยายรากไปแย่งอาหารจากพืชชนิดอื่นๆ
จึงนิยมนามาปลูกเป็นแถวเพื่อช่วยในการดักตะกอนดินและป้องกันการพังทลายของดิน รวมถึงช่วยรักษาหน้าดิน
ได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์ของหญ้าแฝก
อาจกล่าวได้ว่า หญ้าแฝกเป็นพืชมหัศจรรย์อีกชนิดหนึ่ง เพราะทุกส่วนของหญ้าแฝกสามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ทั้งหมด ได้แก่
ส่วนลาต้นและใบ
- ช่วยกรองเศษพืชและตะกอนดิน
- ใช้ทาวัสดุมุงหลังคา
- ใช้ทาเชือก หมวก ตะกร้า ฯลฯ
- ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน
- ใช้ทาปุ๋ยหมัก

ส่วนราก
- ดูดซับน้าและช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน
- ดูดซับแร่ธาตุและอาหาร
- ดูดซับสารพิษ
- ช่วยปรับปรุงคุณภาพดิน ทาให้สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น
- ใช้ทาเครื่องสมุนไพรและเครื่องประทินผิว
- ใช้กลั่นทาน้าหอม
- ใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืช
- บดละเอียดผสมน้าแก้ไข้ แก้โรคเกี่ยวกับน้าดี หรือต้มดื่มช่วยละลายนิ่วในกระเพาะปัสสาวะ
ประโยชน์ด้านระบบนิเวศวิทยา
ประโยชน์ของหญ้าแฝกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดมักใช้ในด้านการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศวิทยา เช่น
- ใช้ในการป้องกันการสูญเสียหน้าดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมให้แนวตลิ่ง ฝายกันน้า ทางระบายน้า
คลองส่งน้าริมถนนมีความมั่นคงแข็งแรง
- ลดความรุนแรงและความเร็วของน้าไหลบ่า
- เป็นวัสดุคลุมดินเพื่อรักษาความชุ่มชื้น และควบคุมวัชพืชชนิดอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ผ่ านมาจะเห็ น ว่ า ปั ญ หาการชะล้ างพัง ทลายของหน้า ดิน เป็น ปัญ หาส าคัญ ด้า นการเพาะปลู ก
ของประเทศ เพราะแร่ ธ าตุ ส ารอาหารที่ จ าเป็ น ต่ อ การเพาะปลู ก ถู ก น้ าพั ด พาไปจนหมด เหลื อ แต่ ดิ น
ที่เสื่อมสภาพ ไม่มีแร่ธาตุหลงเหลืออยู่ ทาให้ผลผลิตตกต่าจนเกษตรกรไม่สามารถเพาะปลูกในพื้นที่นั้นได้อีก
จึงเป็นที่น่าเสียดายหากเกษตรกรจะปล่อยให้พื้นที่ทากิ นนั้นรกร้างว่างเปล่า จึงควรหันกลับมาปรับปรุ งดิน
ให้มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับการเพาะปลูก ซึ่งแนวทางที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้คือการนาหญ้าแฝกมาปลูกเป็นแถว
ตามแนวขวางความลาดชัน ของพื้น ที่ เมื่อหญ้าแฝกเจริญเติบโตจะแตกหน่อชิดติดกันมีลั กษณะเสมือนรั้ว

หรือกาแพงมีชีวิต เมื่อฝนตกลงมาจะกลายเป็นกาแพงช่วยยับยั้งการพังทลายของหน้าดินและรักษาความชุ่มชื้น
รวมถึงแร่ธาตุสารอาหารสาหรับการเจริญเติบโตของพืชเอาไว้ นับเป็นการแก้ไขปัญหาการชะล้างพังทลาย
ของดินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีง่ายๆ และประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งฤดูกาลที่เหมาะสมสาหรับการปลูกหญ้าแฝกนั้น
จะอยู่ในช่วงต้นฤดูฝนนั้นๆ
นอกจากความสามารถในการยั บยั้งการชะล้างพังทลายของหน้าดินแล้ ว หญ้าแฝกยังถูกนามาใช้
ประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้าด้วย เนื่องจากน้าที่ถูกพัดพามาจะชะล้างเอาหน้าดิน
และเศษตะกอนต่างๆ มาด้วย และไปทับถมกันในบริเวณที่ราบลุ่มตามแหล่งน้าต่างๆ เช่น แม่น้า ลาคลอง สระน้า
ห้ ว ย หนอง อ่ า งเก็ บ น้ า จนเกิ ด การตื้ น เขิ น ท าให้ เ ก็ บ กั ก น้ าได้ ใ นปริ ม าณน้ อ ยลงหากฝนตก หนั ก ลงมา
อาจก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมตามมาได้ และหากพื้นที่นั้นทาการเกษตรบนที่สูง มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก
จะถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้าที่อยู่ด้านล่างเป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้น้าอุปโภคบริโภค สัตว์น้าล้มตาย คุณภาพชีวิต
ของผู้คนแถบนั้นลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากสารเคมี ซึ่งเมื่อมีปัญหานี้เกิดขึ้น รัฐบาลต้องใช้งบประมาณ
ค่อนข้างสูงในการขุดลอกอ่างเก็บน้า ห้วย หนอง คลอง บึง ดังนั้น วิธีที่ง่ายที่สุดคือการป้องกันไม่ให้ระบบนิเวศ
เสื่ อมตั้งแต่เนิ่ น ๆ การปลู กหญ้าแฝกเพื่อตักกรองตะกอนดิน สิ่ งปฏิกูล และสารพิษ จึงเป็นวิธีการที่ได้ผ ล
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน
๑. ปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน จะต้องเตรียมกล้าแฝกเสียก่อน โดยการขุดแฝก
ทั้งกอขึ้นมาแล้วตัดรากให้เหลือประมาณ ๑๐ เซนติเมตร ส่วนต้นตัดให้เหลือ ๒๐ เซนติเมตร จากนั้นแยกหน่อ
แล้วมัดรวมกัน นาไปแช่น้าให้ท่วมรากประมาณ ๕ – ๗ วัน เมื่อรากใหม่แตกออกมาจึงนาไปปลูก หรือหาก
ขยายพันธุ์กล้าแฝกในถุงพลาสติกให้รอจนมีอายุ ๔๕ วัน จึงนาไปปลูกให้ทันต้นฤดูฝน โดยดูจากความลาดเท
ของพื้นที่แล้วปลูกแฝกให้ได้ตามระดับลดหลั่นกันไป
๒. ปลูกหญ้าแฝกในสวนผลไม้หรือไม้ยืนต้น ให้สร้างแนววงกลมรัศมีประมาณ ๒ เมตร รอบๆ ลาต้น
ไม้ผล หรือไม้ยืนต้น แล้วปลูกแฝกรอบๆ วงกลมให้มีระยะห่างกันประมาณ ๕ – ๑๐ เซนติเมตร เมื่อหญ้าแฝก
เจริญเติบโตพอที่จะปกคลุมรอบๆ โคนต้น ช่วยรักษาความชุ่มชื้น และเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ไม้ผลที่ปลูกไว้
๓. ปลูกหญ้าแฝกรอบสระน้าหรืออ่างเก็บน้า ให้วางแนวปลูกแฝกเป็นแถวตามระดับ ๓ แนว รอบสระน้า
หรืออ่างเก็บน้า ห่างกันแนวละ ๒๐ เซนติเมตร โดยแถวล่างสุดจะปลูกที่ระดับน้าขึ้นสูงสุดเป็นเกณฑ์ เพื่อช่วย
ดักกรองเศษดินและตะกอนไม่ให้ลงมาทับถมในอ่างเก็บน้าได้
ดังนั้น การปลูกหญ้าแฝกจึงช่วยแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรและรักษาระบบนิเวศให้คงอยู่ ช่วยให้
เรามีพื้นที่ทางการเกษตรและแหล่งน้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคไปอีกนานๆ
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