
พืชคลุมดินที่เหมาะสมสําหรับฟนฟพูื้นที่เหมืองแร 
  
 1.  หญาบาเฮีย  (Bahia Grass, Paspalum notatum Flugge) 
  เปนหญาคางปที่มีการเจริญเติบโตแผประสานกันแนนหนา  และเลื้อยบนดิน  ตน
สูงประมาณ  0.3 – 0.5  เมตร  ทรงพุมกวาง  0.3 – 0.5  เมตร  ขึ้นไดดีในดินทรายและดินรวนที่มี
ความอุดมสมบูรณต่ํา  ทนแลง  ทนตอรมเงา  และทนเคม็ไดดี  การปลกูโดยใชเงาหรอืลําตน  โดย
ปกชําลงในหลุมระยะหาง  15 – 20  ซม.  กลบหลุมดวยดินใหแนนหรือใชเมล็ดหวานในอัตรา  
200 – 500  กรัม/ไร 
 
 2.  หญาซิกแนล  (Signal grass, Brachiaria documbens Stapf) 
  เปนหญาคางปที่มีการเจริญเติบโตทางลําตนเหมือนเถาเลื้อยที่แข็งแรงมากลักษณะ
คลายหญาขน  ชอบขึ้นในทีท่ี่มีฝนตกชุก  ทนแลงดีกวาหญาขน  สามารถปลูกและขึ้นไดดใีนดนิตืน้  
การปลูกโดนใชเหงาปลูกระยะหาง  40 x 40  ซม.  โดยวิธีปกชํา 
 
 3.  หญารูซ่ี  (Brachiaria ruziziensis German.) 
  หญาชนิดนีก้ําลังเปนที่นิยมของฟารมปศุสัตว  ลักษณะเปนพืชคลุมดนิยึดดินและ
พืชอาหารสัตว  ลักษณะลําตนขึ้นเปนพุมกอ  มีระบบรากลึกยึดดนิไดเหนียวแนนและแข็งแรง  สูง
ประมาณ  50 – 100  เซนติเมตร  ทรงพุมกวางประมาณ  0.3 – 0.5  เมตร  ขึ้นไดดใีนที่ดอน  
ผลผลิตสูงมากและสัตวเล้ียงชอบกิน  ขยายพันธุและปลูกไดทั้งเหงาและเมล็ด  มีคุณลักษณะเดน
ตรงที่ผลิตเมล็ดไดมาก  มีความงอกสูง  การปลูกใชเมล็ดปลูกเปนหลุมระยะ  0.5 x 0.5  เมตร  หรือ
ปลูกหวานในอัตรา  3 -5 กก/ไร  ปลูกปองกันการชะลางพังทลายบนที่ลาดชันหรือคันดิน 
 
 4.  หญากินี  (Guinea Grass, Panicum maximum Jacq)  
  ลักษณะเจริญเติบโตขึ้นเปนกอขนาดใหญ  และสูงกวาหญากรีนแพนิค  ขึ้นไดดใีน
ดินเกือบทกุชนิด  ทั้งดินเหนียวและดินทราย  ทนตอการถูกไฟเผาและรมเงาไดดีสามารถปลูกใต
ตนไมใหญทนแลงดีมาก  การปลูกโดยใชเหงาหรือหนอ  ปลูกแบบวิธีปกชําลงในหลุม ๆ ละ  3 – 5 
หนอ  ระยะหาง  50 x 50 หรือปลูกโดยใชเมล็ดในอัตรา  3 กก./ไร 
 
 5.  หญาแฝก  (Vetiveria zizanioides) 
  หญาแฝกเปนพืชตระกูลหญาที่ขึ้นเปนกอหนาแนนอยูตามธรรมชาติ  เจริญเติบโต
โดยการแตกกอ  เสนผาศูนยกลางกอประมาณ  30  เซนติเมตร  ความสูงจากยอดประมาณ  0.5 – 

1.5  เมตร  ใบแคบยาวประมาณ  75  เซนติเมตร  กวางประมาณ  8  มิลลิเมตร  คอนขางแข็ง  



เจริญเติบโตในแนวดิ่ง  รากจะประสานตดิตอกันหนาแนนเสมือนมานหรือกําแพงใตดิน  สามารถ
กักเก็บความชืน้ไดดี  ระบบรากแผขยายกวางเพยีง  50  เซนติเมตร  โดยรอบกอเทานั้น  ไมเปน
อุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียง  ใชในการอนุรักษดนิและน้ําเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหดินมีความชุม
ช้ืนและรักษาหนาดนิ  รักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  สามารถนําไปปลูกบน
พื้นที่ขางขอบบอเหมือง  เพือ่ปองกันการชะลางพังทลายได 
 
 6.  ถ่ัวฮามาตา  หรือเวอราโน  (Stylosanthes hamata (L.) taub) 

  เปนพืชตระกลูถ่ัวคอนไปทางพืชคางป  มีอายุ  2 – 3  ฤดู  เจริญเติบโตเปนพุมเตีย้
ขึ้นตั้งตรง  มีกิง่และแขนงมาก  ความสูงประมาณ  0.5 – 0.8  เมตร  ทรงพุมกวางประมาณ  0.5 – 

0.8  เมตร  ขนาดใบเล็ก  และดอกเล็กมาก  มีสีเหลือง  เปลือกหุมเมล็ดมีขอส้ันเจรญิเติบโตไดใน
ดินเกือบทกุชนิด  ขึ้นไดดีในดินทรายและดินรวนปนทราย  โดยเฉพาะดินที่มีความอุดมสมบูรณต่าํ  
ไมชอบดินน้ําขัง  ทนแลงไดดีมาก  แข็งแรง  และขึ้นแข็งกับวัชพืชบางชนิดได  ไมทนรมเงา  ผลิต
เมล็ดไดมาก  ปลูกโดยวิธีหวานเมล็ด  ในอัตรา  500 กรัมตอไร  ขอควรระวัง  ใหหวานเมล็ดทับลง
บนดิน  ไมควรกลบดินทับเมล็ด  เพราะเมล็ดจะไมงอก 
 
 7.  ถ่ัวคุดซู  (Kudzu, Pueraria phaseolides Benth) 
  เปนพืชคางปที่มีการเจริญเติบโตเปนแบบเถาเลื้อย  ชอบอากาศรอนและชุมชื้น  
ขึ้นไดดใีนดนิเหนียวและดินรวนปนทราย  ทนตอดินกรด  ทนแลงดีพอสมควร  และทนตอรมเงา  
ใชเมล็ดปลูกเปนหลุมหรือหวานในอัตรา  300 -  500  กรัมตอไร  ปลูกรวมกับหญาขนและหญา
กินีไดด ี
 
 8.  ถ่ัวลาย  หรือเขนโตรซีมา  (Centro, Cetrosema pubescens Benth) 
  เปนพืชตระกลูถ่ัวคางปประเภทเถาเลื้อยไปตามดิน  ชอบเลื้อยพันขึ้นตนไมอ่ืน  ใน
ระยะแรกเจริญเติบชา  ภายใน  5 – 6  เดือน  จะคลุมดินไดแนนหนา  ใบมีใบยอย  3  ใบ  สีเขียว
เขม  ใตใบมีขนเล็กนอย  ดอกขนาดใหญคลายดอกอัญชนั  สีมวงออน  ฝกคอนขางแบน  เมล็ดเล็กสี
น้ําตาล  อมเขียว  มีลายกระ  มีระบบรากลึกแผออกดานขางไดกวางไกล  คงทนถาวรที่สุดในบรรดา
พืชคลุมประเภทเถาเลื้อยดวยกัน  เปนพืชทีส่ามารถขึ้นไดดีในดินเกือบทุกชนิดแตชอบดินที่มี
ความชื้นสูง  ทนแลงไดดีมากทนรมเงาพอสมควร  จะออกดอกในราวปลายเดือนตุลาคมเก็บเมล็ด
ภายหลังออกดอกประมาณ  3  เดือน  การปลูกปลูกดวยเมล็ด  โรยเมล็ดลงในหลุม ๆ ละ  3 – 5 
เมล็ด  ระยะหางระหวางหลมุ  50 x 50  ซม.  ใชเปนพชืคลุมบํารุงดินและพืชปองกันการชะลาง
พังทลายของดนิ  ปลูกรวมกบัหญาเนเปยร  หญาบัฟเฟล  หญากินี  และหญากรีนแพนคิ  ไดด ี
 



 9.  ถ่ัวคาโลโปโกเนียม  (Calopogonium mucunoides Desv.) 

  เปนพืชตระกลูถ่ัวประเภทเถาเลื้อยชนิดหนึ่ง  ใชเปนพืชคลุมบํารุงดินสูงประมาณ  
0.5 – 0.8  เมตร  ทรงพุมกวางประมาณ  0.5 – 1.0  เมตร  มีลักษณะใบใหญ  ดอกเล็กติดกนัเปน
กระจกุ  มีสีน้ําเงินออน  ฝกมขีนสีน้ําตาล  เล็กแบนสีน้ําตาลออน  ขนาดเล็กกวาถ่ัวลาย  เจริญเติบโต
และตั้งตวัไดเร็ว  ในระยะเพยีง  2 – 3  เดือนแรก  จะแนนทึบดี  คลุมดนิไดหนาแนนในระยะ  5 – 

6  เดือน  พอออกดอกและติดฝก  ก็เร่ิมชะงักการเจริญเติบโต  พืชคลุมดินชนิดนี้ขึน้ไดดใีนดนิทกุ
ชนิด  ชอบความชื้นสูงแตไมชอบน้ําขัง  ไมชอบรมเงามากเกินไป  เมื่อแลงจัดอาจตายไดแตจะงอก
ใหม  เมื่อไดน้าํฝน  ความแขง็แรงทนทานไดนอยกวาถ่ัวลาย  เมล็ดที่ปลูกจะงอกเร็วภายในหนึ่ง
สัปดาห  จะออกดอกภายใน  3 -5  เดือน  ผลิตเมล็ดสูงสุดในประเภทเถาเลื้อย  การปลูกใชเมล็ด  
ปลูกเปนหลุมระยะหาง  4.0 x 4.0  เมตร  
 
 10.  ถ่ัวไซราโตร  (Siratro, Macroptilium atropureum DC. Urb.) 

  เปนพืชตระกลูถ่ัวคางปที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบเถาเลื้อย  เจรญิเติบโตไดดี
ในดินเกือบทกุชนิด  แมกระทั่งดินเลวที่มคีวามอุดมสมบูรณต่ํา  ไมชอบดินน้ําขัง  ทนแลงไดดีมาก  
แตไมทนรมเงา  การปลูกใชเมล็ดหวานในอัตรา  400 – 600  กรัมตอไร 
 
 11.  ถ่ัวสไตโล  (Stylo, Stylosanthes guinanensis) 
  ลักษณะเปนถ่ัวคางปที่มีการเจริญเติบโตแบบเปนทรงพุมขึ้นตั้งตรง  มีกิ่งกานสาขา
มาก  ชอบอากาศรอนและชุมชื้น  เจริญเติบโตไดในดินเกอืบทุกชนิด  โดยเฉพาะดนิทีม่ีความอุดม
สมบูรณต่ํา  ดนิทรายและดนิรวนจะขึ้นไดดีมาก  ทนแลงไดดี  แตไมทนตอรมเงา  ทนไฟไหมไดดี
พอสมควร  การปลูกใชเมล็ดหวานในอัตรา  1 – 1.5  กก. ตอ ไร  ปลูกรวมกับหญากินแีละบัฟเฟล
ไดดี  ไมนิยมปลูกกับหญาประเภทเลื้อยเพราะหญาขึ้นสูไมได 
 
 12.  ถ่ัวแลปแลป  (Lablab, Dolichos lablab L.) 

  ลักษณะเปนพชืตระกูลเดยีวหรือบางครั้ง  2  ฤดู  ขึ้นอยูกับความชื้นในดิน  
ลักษณะเปนลําตนแบบถั่วพุม  แตมีเถาทอดยาวและเลื้อยพันธุยอดอ่ืน  สูง  90 – 180  ซม.  ชอบ
บริเวณที่มี  ฝนตกชุก  ขึ้นไดในดินหลายชนิดที่มีการระบายน้าํดี  ดนิรวนทรายในทีด่อนชอบขึ้น
มาก  ไมชอบน้ําขัง  ทนแลงดีพอสมควร  ไมทนตอสภาพรมเงา  การปลูกใชเมล็ดปลูกโดยวิธีการ
หวานในอัตรา  2.5 – 3.5  กก. / ไร  ปลูกรวมกับหญากินไีดผลดี 
 
 
ที่มา : ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั.  2545 
 


