พืชคลุมดินที่เหมาะสมสําหรับฟนฟูพื้นที่เหมืองแร
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 และทนเค็มไดดี การปลูกโดยใชเงาหรือลําตน โดย
ปกชําลงในหลุมระยะหาง 15 – 20 ซม. กลบหลุมดวยดินใหแนนหรือใชเมล็ดหวานในอัตรา
200 – 500 กรัม/ไร
2. หญาซิกแนล (Signal grass, Brachiaria documbens Stapf)
เปนหญาคางปที่มีการเจริญเติบโตทางลําตนเหมือนเถาเลื้อยที่แข็งแรงมากลักษณะ
คลายหญาขน ชอบขึ้นในทีท่ ี่มีฝนตกชุก ทนแลงดีกวาหญาขน สามารถปลูกและขึ้นไดดใี นดินตืน้
การปลูกโดนใชเหงาปลูกระยะหาง 40 x 40 ซม. โดยวิธีปกชํา
3. หญารูซี่ (Brachiaria ruziziensis German.)
หญาชนิดนีก้ ําลังเปนที่นิยมของฟารมปศุสัตว ลักษณะเปนพืชคลุมดินยึดดินและ
พืชอาหารสัตว ลักษณะลําตนขึ้นเปนพุมกอ มีระบบรากลึกยึดดินไดเหนียวแนนและแข็งแรง สูง
ประมาณ 50 – 100 เซนติเมตร ทรงพุมกวางประมาณ 0.3 – 0.5 เมตร ขึ้นไดดใี นที่ดอน
ผลผลิตสูงมากและสัตวเลีย้ งชอบกิน 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 ขึ้นไดดใี น
ดินเกือบทุกชนิด ทั้งดินเหนียวและดินทราย ทนตอการถูกไฟเผาและรมเงาไดดีสามารถปลูกใต
ตนไมใหญทนแลงดีมาก การปลูกโดยใชเหงาหรือหนอ ปลูกแบบวิธปี กชําลงในหลุม ๆ ละ 3 – 5
หนอ ระยะหาง 50 x 50 หรือปลูกโดยใชเมล็ดในอัตรา 3 กก./ไร
5. หญาแฝก (Vetiveria zizanioides)
หญาแฝกเปนพืชตระกูลหญาที่ขึ้นเปนกอหนาแนนอยูต ามธรรมชาติ เจริญเติบโต
โดยการแตกกอ เสนผาศูนยกลางกอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 0.5 –
1.5 เมตร ใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร กวางประมาณ 8 มิลลิเมตร คอนขางแข็ง

เจริญเติบโตในแนวดิ่ง รากจะประสานติดตอกันหนาแนนเสมือนมานหรือกําแพงใตดิน สามารถ
กักเก็บความชืน้ ไดดี ระบบรากแผขยายกวางเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเทานั้น ไมเปน
อุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียง ใชในการอนุรักษดนิ และน้ําเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหดินมีความชุม
ชื้นและรักษาหนาดิน รักษาสภาพแวดลอมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนําไปปลูกบน
พื้นที่ขางขอบบอเหมือง เพือ่ ปองกันการชะลางพังทลายได
6. ถั่วฮามาตา หรือเวอราโน (Stylosanthes hamata (L.) taub)
เปนพืชตระกูลถั่วคอนไปทางพืชคางป มีอายุ 2 – 3 ฤดู เจริญเติบโตเปนพุมเตีย้
ขึ้นตั้งตรง มีกงิ่ และแขนงมาก ความสูงประมาณ 0.5 – 0.8 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 0.5 –
0.8 เมตร ขนาดใบเล็ก และดอกเล็กมาก มีสีเหลือง เปลือกหุมเมล็ดมีขอสั้นเจริญเติบโตไดใน
ดินเกือบทุกชนิด ขึ้นไดดีในดินทรายและดินรวนปนทราย โดยเฉพาะดินที่มีความอุดมสมบูรณตา่ํ
ไมชอบดินน้ําขัง ทนแลงไดดีมาก แข็งแรง และขึ้นแข็งกับวัชพืชบางชนิดได ไมทนรมเงา ผลิต
เมล็ดไดมาก ปลูกโดยวิธหี วานเมล็ด ในอัตรา 500 กรัมตอไร ขอควรระวัง ใหหวานเมล็ดทับลง
บนดิน ไมควรกลบดินทับเมล็ด เพราะเมล็ดจะไมงอก
7. ถั่วคุดซู (Kudzu, Pueraria phaseolides Benth)
เปนพืชคางปที่มีการเจริญเติบโตเปนแบบเถาเลื้อย ชอบอากาศรอนและชุมชื้น
ขึ้นไดดใี นดินเหนียวและดินรวนปนทราย ทนตอดินกรด ทนแลงดีพอสมควร และทนตอรมเงา
ใชเมล็ดปลูกเปนหลุมหรือหวานในอัตรา 300 - 500 กรัมตอไร ปลูกรวมกับหญาขนและหญา
กินีไดดี
8. ถั่วลาย หรือเขนโตรซีมา (Centro, Cetrosema pubescens Benth)
เปนพืชตระกูลถั่วคางปประเภทเถาเลื้อยไปตามดิน ชอบเลื้อยพันขึ้นตนไมอื่น ใน
ระยะแรกเจริญเติบชา ภายใน 5 – 6 เดือน จะคลุมดินไดแนนหนา ใบมีใบยอย 3 ใบ สีเขียว
เขม ใตใบมีขนเล็กนอย ดอกขนาดใหญคลายดอกอัญชัน สีมวงออน ฝกคอนขางแบน เมล็ดเล็กสี
น้ําตาล อมเขียว มีลายกระ มีระบบรากลึกแผออกดานขางไดกวางไกล คงทนถาวรที่สุดในบรรดา
พืชคลุมประเภทเถาเลื้อยดวยกัน เปนพืชทีส่ ามารถขึ้นไดดีในดินเกือบทุกชนิดแตชอบดินที่มี
ความชื้นสูง ทนแลงไดดีมากทนรมเงาพอสมควร จะออกดอกในราวปลายเดือนตุลาคมเก็บเมล็ด
ภายหลังออกดอกประมาณ 3 เดือน การปลูกปลูกดวยเมล็ด โรยเมล็ดลงในหลุม ๆ ละ 3 – 5
เมล็ด ระยะหางระหวางหลุม 50 x 50 ซม. ใชเปนพืชคลุมบํารุงดินและพืชปองกันการชะลาง
พังทลายของดิน ปลูกรวมกับหญาเนเปยร หญาบัฟเฟล หญากินี และหญากรีนแพนิค ไดดี

9. ถั่วคาโลโปโกเนียม (Calopogonium mucunoides Desv.)
เปนพืชตระกูลถั่วประเภทเถาเลื้อยชนิดหนึ่ง ใชเปนพืชคลุมบํารุงดินสูงประมาณ
0.5 – 0.8 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 0.5 – 1.0 เมตร มีลักษณะใบใหญ ดอกเล็กติดกันเปน
กระจุก มีสีน้ําเงินออน ฝกมีขนสีน้ําตาล เล็กแบนสีน้ําตาลออน ขนาดเล็กกวาถัว่ ลาย เจริญเติบโต
และตั้งตัวไดเร็ว ในระยะเพียง 2 – 3 เดือนแรก จะแนนทึบดี คลุมดินไดหนาแนนในระยะ 5 –
6 เดือน พอออกดอกและติดฝก ก็เริ่มชะงักการเจริญเติบโต พืชคลุมดินชนิดนี้ขน
ึ้ ไดดใี นดินทุก
ชนิด ชอบความชื้นสูงแตไมชอบน้ําขัง ไมชอบรมเงามากเกินไป เมื่อแลงจัดอาจตายไดแตจะงอก
ใหม เมื่อไดนา้ํ ฝน ความแข็งแรงทนทานไดนอยกวาถั่วลาย เมล็ดที่ปลูกจะงอกเร็วภายในหนึ่ง
สัปดาห จะออกดอกภายใน 3 -5 เดือน ผลิตเมล็ดสูงสุดในประเภทเถาเลื้อย การปลูกใชเมล็ด
ปลูกเปนหลุมระยะหาง 4.0 x 4.0 เมตร
10. ถั่วไซราโตร (Siratro, Macroptilium atropureum DC. Urb.)
เปนพืชตระกูลถั่วคางปที่มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบเถาเลื้อย เจริญเติบโตไดดี
ในดินเกือบทุกชนิด แมกระทั่งดินเลวที่มคี วามอุดมสมบูรณต่ํา ไมชอบดินน้ําขัง ทนแลงไดดีมาก
แตไมทนรมเงา การปลูกใชเมล็ดหวานในอัตรา 400 – 600 กรัมตอไร
11. ถั่วสไตโล (Stylo, Stylosanthes guinanensis)
ลักษณะเปนถัว่ คางปที่มีการเจริญเติบโตแบบเปนทรงพุม ขึ้นตั้งตรง มีกิ่งกานสาขา
มาก ชอบอากาศรอนและชุมชื้น เจริญเติบโตไดในดินเกือบทุกชนิด โดยเฉพาะดินทีม่ ีความอุดม
สมบูรณต่ํา ดินทรายและดินรวนจะขึ้นไดดีมาก ทนแลงไดดี แตไมทนตอรมเงา ทนไฟไหมไดดี
พอสมควร การปลูกใชเมล็ดหวานในอัตรา 1 – 1.5 กก. ตอ ไร ปลูกรวมกับหญากินแี ละบัฟเฟล
ไดดี ไมนิยมปลูกกับหญาประเภทเลื้อยเพราะหญาขึ้นสูไ มได
12. ถั่วแลปแลป (Lablab, Dolichos lablab L.)
ลักษณะเปนพืชตระกูลเดียวหรือบางครั้ง 2 ฤดู ขึ้นอยูก ับความชื้นในดิน
ลักษณะเปนลําตนแบบถั่วพุม แตมีเถาทอดยาวและเลื้อยพันธุยอดอื่น สูง 90 – 180 ซม. ชอบ
บริเวณที่มี ฝนตกชุก ขึ้นไดในดินหลายชนิดที่มีการระบายน้าํ ดี ดินรวนทรายในทีด่ อนชอบขึ้น
มาก ไมชอบน้ําขัง ทนแลงดีพอสมควร ไมทนตอสภาพรมเงา การปลูกใชเมล็ดปลูกโดยวิธีการ
หวานในอัตรา 2.5 – 3.5 กก. / ไร ปลูกรวมกับหญากินไี ดผลดี
ที่มา : ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 2545

