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บทคัดยอ : การเสริมความแข็งแรงใหแกลาดดินโดยใชพืชนั้นขึ้นอยูกับคุณสมบัติความแข็งแรงของรากเปนหลัก การศึกษาครั้งนี้เนนที่
ผลกระทบของระบบรากแบบผสมผสานตอเสถียรภาพของลาดดิน การวิบัติท่ีเกิดข้ึนตอลาดดินมักเกิดข้ึนไดงายในลาดดินที่มีระบบพืช
รากตื้นหรือพืชลมลุกมากกวาท่ีจะเกิดในบริเวณที่เปนปาธรรมชาติท่ีหนาแนนไปดวยพืชตางพันธและมีระบบรากยาว ในการศึกษาครั้ง
นี้วิเคราะหความแข็งแรงของรากที่ใชเปนพืชเบิกนําหญาแฝกและกระถินเทพา  โดยจะนําไปปลูกในแปลงทดลองที่สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือวทิยาเขตปราจีนบุรีในรูปแบบการปลูกที่ตางกันเพื่อตรวจสอบการเจริญเติบโต จากนั้นทําการทดสอบ
คุณสมบัติการยึดรั้งของราก โดยการดงึตนพืชในสนามและทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินที่มีระบบรากพืชแพรกระจายอยูท้ังใน
สนามและในหองปฏิบัติการ จากผลการศึกษาของการใชระบบรากพืชแบบผสมผสานพบวาสามารถชวยเสริมความแข็งแรงแกดินได
และนําไปประยุกตใชแกปญหาการพังทลายของลาดดินธรรมชาติได 
 
ABSTRACT : The mechanical stabilization of soil slopes by means of vegetation is mainly dependent on root strength properties. 
This study focussed on the effects of combination roots system on soil slope. The intensity of slope failures on moderate to steep 
slopes was generally higher in the slope occupying vegetation with shallow and weak root systems than that in the natural forest area 
which usually consists of indigenous trees with hard deep penetrating roots system. The pioneer species of vetiver grass and acacia 
mangium willd were selected to analyze the strength properties. In order to measure the growth rate, these species were planted in 
different pattern in a plot at King Mongkut’s Institute of Technology North Bangkok in Prachinburi campus. To assess the 
mechanisms of root anchorage and root reinforcement within one-year growth period, the plants were pullout to determine the pullout 
resistant and the roots permeated soil shear tests were conducted both in the field and in the laboratory. According to the combination 
of the root life, the test results reveal that the combination root system has significant affect on slope protection scheme. The study is 
successfully to propose the critical zone and selected soil moisture content to calculate the strength increment of the combination 
roots permeated soil system.  
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1. บทนํา 
ในสภาพตามธรรมชาติไมวาเปนที่ราบหรือท่ีสูงชัน พืชทุกชนิด
ทําหนาท่ีปกปองการกัดเซาะและพังทลายของหนาดินไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตเมื่อประชากรโลกมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทําให
เกิดความตองการในการขยายพื้นที่ครอบครองเพื่อการพัฒนาเปน
ท่ีอยูอาศัยและเกษตรกรรม ปาไมตามธรรมชาติจึงถูกทําลายลง
อยางมาก ทําใหลาดดินขาดเสถียรภาพ และเกิดการพังทลายใน
ท่ีสุด โดยทั่วไปเสถียรภาพของลาดดินขึ้นอยูกับสภาพทาง
ธรณีวิทยา ลักษณะทางเรขาคณิต ความแข็งแรงของดิน สภาพ
ภูมิอากาศ ระดับน้ําใตดิน การแกปญหาความมีเสถียรภาพของดิน
เพื่อทําใหลาดดินนั้นปลอดภัย สามารถกระทําไดโดยวิธีทางชีว-
วิศวกรรมหรือนิเวศนวิศวกรรม ซึ่งหมายถึงการสรางความสมดุล
ของธรรมชาติ โดยนําประโยชนของรากพืชมาประยุกตใชในการ
ปองกันการเคลื่อนพังของดิน ไมเพียงชวยแกปญหาแตยังมีความ
กลมกลืนกับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดี การแกไขอีกวิธีหนึ่ง
ซึ่ง ในชวงท่ีผานมาไดมีการนําพืชมาใชเพื่อประโยชนในการเพิ่ม
เสถียรภาพความลาด โดยไดรับการยอมรับวาสามารถนํามาใช
เพื่อปองกันการกัดเซาะของหนาดินเนื่องจากน้ําฝนและน้ําปาท่ี
ไหลบา และยังมีสวนชวยเพิ่มความตานทานการเฉือนแกดิน  ดิน
ตะกอนปนทราย Wu et al. [1] ไดศึกษาการทดสอบแรงเฉือน
โดยตรงของดินที่เกาะเวลส อลาสกา ท้ังในหองปฏิบัติการและใน
สนามซึ่งการทดสอบในหองปฏิบัติการสามารถทดสอบสภาพ
อิ่มตัวและไมอิ่มตัวของดิน Wu and Watson [2] ไดทําการ
ทดสอบแรง เฉือนโดยตรงในสนามของระบบราก  ของ 
PinusRadiata อายุ 6-8 ป Operstien and Fryman[3] ไดทําการ
ทดสอบแรงเฉือนบนตัวอยางดินชอลกที่เสริมแรงดวยรากของ
ตน Alfalfa, Rosemary, Pisticia Lentacia และ Meoporum 
Parvifolim อายุ 1-2 ป Wu et al [1] ไดเสนอคาเฉลี่ย 1.2 เทาของ
กําลังรับแรงดึงและอัตราสวนพื้นท่ีราก Burroughs and Thomas 
[4], Gray [5] และ Turmanina [6] ไดทําการศึกษาหาคาความ
แข็งแรงดึงของรากตนไม พบวา Rocky Mountain Doughlas fir, 
Coastal Doughlas  และ Spruce-Hemlock เมื่อขนาด
เสนผาศูนยกลางรากเพิ่มข้ึนจะสงผลใหคาความแข็งแรงดึงของ
รากมีคาท่ีลดลงยกเวนรากของตน Birch 

ปจจัยหลักของรากพืชท่ีมี่ผลตอความแข็งแรงเฉือนของดินคือ 
ปริมาณและทิศทางการกระจายของรากพืช ความแข็งแรงตอการ
รับแรงดึงของรากพืช โมดูลัสยืดหยุนของรากพืช ความแข็งแรง
แรงเฉือนของดิน และปฏิสัมพันธระหวางดินและรากพืช รากพืช
มีผลตอการกัดเซาะหนาดิน และตอเสถียรภาพของลาดดิน ท้ัง
ลาดดินธรรมชาติ หรือลาดดินที่ถูกสรางขึ้น ประสิทธิภาพของ
รากพืชตอการกัดกรอน หรือการเคลื่อนพังของลาดดินขึ้นอยูกับ
ชนิดของพืช และขั้นตอนการพังทลายของดิน ในกรณีเสถียรภาพ
ของลาดดินตอการเคลื่อนพัง รากและลําตนจะทําหนาท่ีเสมือน
วัสดุเสริมความแข็งแรงแกดิน นอกจากนี้ยังทําหนาท่ีระบาย
ความชื้น หากลาดดินปราศจากพืชปกคลุม ทําใหงายตอการถูก
กัดเซาะเวลาฝนตก ซึ่งเปนสาเหตุสําคัญในการพิบัติของลาดดิน 
งานวิจัยนี้ศึกษาปจจัยท่ัวไป ไดแก การเจริญเติบโตของพืชซึ่งมี
ผลโดยตรงกับขนาด  ความลึกและการแผขยายของรากพืช 
นอกจากนี้ยังทําการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอกําลังรับแรงเฉือนของ
รากพืชไดแกปริมาณความชื้นในดิน รูปแบบในการปลูก เพื่อชวย
หาพารามิเตอรในการออกแบบกําลังรับแรงเฉือนของดินที่เสริม
ความแข็งแรงดวยรากพืชแบบผสมผสานในสนาม 
 
1.1 ชนิดของพืช 
พืชท่ีใชในการวิจัยนี้คือมีอยู 2 ชนิดคือ  กระถินเทพา และหญา
แฝก 

กระถินเทพามีช่ือทางวิทยาศาสตรวา Acacia Mangium 
Leguminosae/Minosaceae เปนพันธฺไมตางประเทศ มีถิ่นกําเนิด
ในรัฐควีนสแลนด ประเทศออสเตรเลีย หมู เกาะโมลัคคาส 
ประเทศอินโดนิเซีย และแถบตะวันตกเฉียงใตของประเทศปาปว
นิวกีนี โดยพบขึ้นอยูท่ัวไปบริเวณเขตติดตอระหวางปาชายเลน
และแนวปาไมพุมเตี้ย ตลอดจนปาตามริมฝงแมน้ําและทุงหญา
ตางๆ ไมพบขึ้นในปาดิบชื้นที่มีไมใหญข้ึนหนาแนน กระถิน
เทพาจัดเปนไมบุกเบิกชนิดหนึ่งท่ีสามารถปรับตัวเจริญเติบโตได
ดีในพื้นที่ซึ่งสภาพแวดลอมถูกทําลาย ดังนั้นจึงมีการนําไปปลูก
เปนสวนปาในหลายประเทศ เชน มาเลเซีย ปาปวนิวกีนี เนปาล 
ฟลิปปนส บังคลาเทศ เปนตน สําหรับประเทศไทยเริ่มมีการ
นําเขามาปลูกในป พศ 2523 เนื่องจากกระถินเทพามีคุณสมบัติ
เหมาะสมดังนี้ คือ เปนไมโตเร็ว มีอัตราการเจริญเติบโตดีกวาไม
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ซอและยูคาลิปตัส ซึ่งไมท้ังสองชนิดจัดเปนไมโตเร็วมากที่สุด
จําพวกหนึ่งท่ีเขตรอน และ สามารถเจริญเติบโตไดดีกวาไมอื่นๆ 
ในสภาพดินที่ไมคอยสมบูรณ เชนดินลูกรัง ดินซึ่งผานการทําไร
เลื่อนลอย และดินตามบริเวณพื้นที่ลาดชัน นอกจากนี้ยังสามารถ
ข้ึนในดินที่มีความเปนกรด 

หญาแฝกเปนพืชตระกูลหญาชนิดหนึ่งเชนเดียวกับ ขาวโพด 
ขาวฟาง ออย และตะไครพบกระจายทั่วไปในหลายพื้นที่ โดย
หญาแฝกมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตอการอนุรักษดินและน้ํา ดวย
เหตุผลวาหญาแฝกมีการแตกกอจํานวนมากและเบียดเสียดกัน
หนาแนน อกแข็งแรงตั้งตรงสามารถปลูกติดตอกันใหเปนแถว
กระดานเรียงหนึ่งไดงาย ทําหนาท่ีเปนกําแพงตานทานตะกอน
ดินที่ถูกน้ํากัดเซาะแลละพัดพามาทับถมดานหนาแนวหญาแฝก
และชวยลดความเร็วของกระแสน้ําใหไหลซึมลงในดิน 

 
1.2 ระบบรากพืชแบบผสมผสาน 
งานวิจัย เรื่องนี้ เปนนอมรับโครงการในพระราชดําริของ
พระบาทสมเด็จพระเจาท่ีอยูหัวซึ่งทรงนําหญาแฝกมาปลูกเพื่อ
การอนุรักษดินและน้ํามาประยุกต  ดวยเหตุท่ีหญาแฝกเปนพืชท่ีมี
เปนลักษณะรากฝอย ขนาดเล็กและอวบน้ํา ถึงแมจะมีความยาว
หยั่งลึกลงไปถึงช้ันดินที่มีความมั่นคงได แตก็สามารถเสริมความ
แข็งแรงใหแกดินไดในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในแงการกัดเซาะ
และชวยสกัดการพัดพาหนาดินที่มีความอุดมสมบูรณไมใหไหล
ไปกับความรุนแรงของกระแสน้ํา  คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดวาหาก
นําเอาระบบรากของหญาแฝกมาจัดรูปแบบการปลูกรวมกับพืช
ชนิดอื่นซึ่งเจริญเติบโตไดดีในดินที่มีธาตุอาหารตํ่าและที่สําคัญ
พืชชนิดนั้นตองไมทําใหระบบนิเวศวิทยาเดิมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่ง
เหมาะสมกับสภาพปาเขาที่ถูกทําลายจนไมเหลือความอุดม
สมบรูณ โดยใหรากหญาแฝกมีบทบาทนําในเบื้องตน จนกระทั่ง
พืชท่ีถูกเลือกมาเปนไมเบิกนําซึ่งในที่นี้คือกระถินเทพาสามารถ
เจริญเติบโตและมีระบบรากที่แข็งแรงกวาแผกระจายออกไปยึด
ดินทั้งในทางราบและทางลึก ก็จะชวยใหการพังทลายของดินใน
ฤดูฝนเกิดไดยากขึ้น เพราะแนวการเคลื่อนพังไมสามารถตัดผาน
ระบบรากที่แข็งแรงนี้ได เมื่อตนกระถินเทพาเจริญเติบโตเต็มท่ีก็
จะทําใหหญาแฝกมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชาลงเนื่องจากอยู
ภายใตรมเงาของกระถินเทพา  เมื่อระบบนิเวศวิทยาของพื้นที่
ไดรับการฟนฟูดีข้ึน พืชประจําถิ่นก็สามารถรุกคืบเจริญเติบโต
ครอบครองพืชท่ีเดิม หลักการนี้ เปนวิธีการธรรมชาติบําบัด

เพื่อใหธรรมชาติกลับคืนสูสมดุลและยังเปนการแกปญหาเชิง
วิศวกรรมอันไดแกการพังทลายของลาดดินที่ไดผลและยั่งยืน 
 
 
1.3 รูปแบบการปลูกแบบสามเหลี่ยม 
ในการปลูกตนกระถินเทพาและหญาแฝกในสนามนั้น เตรียมการ
โดยปรับพืชท่ีเดิมซึ่งรกชัฏประมาณ 540 ตารางเมตร จากนั้นนํา
ตนกลากระถินเทพาจากศูนยเพาะชํา อําเภอบางคลาจังหวัด
ฉะเชิงเทรา  ซึ่งมีอายุประมาณ  2 เดือน  มีความสูงเฉลี่ย  20 
เซนติเมตร ปลูกแซมลงระหวางแถวหญาแฝกที่เปนแนวยาวโดย
ใหเกิดรูปแบบการปลูกของกระถินเทพาเปนแบบสามเหลี่ยม  ดัง
รุปที่ 1 แปลงทดลองอยู ท่ีสถาบันเทคโนโลยีพระนครเหนือ 
ตําบลเนินหอม จังหวัดปราจีนบุรี แปลงทดลองนี้ไมมีการรดน้ํา 
และไมใสปุยเคมี เพื่อใหการเจริญเติบโตเปนไปตามธรรมชาติ
มากที่สุด ลักษณะการปลูกมีสามรูปแบบดังนี้ 

แบบที่หนึ่งปลูกหญาแฝกระยะหางระหวางตน 0.20 เมตร 
ระหวางแถวหาง 1.5 เมตร  โดยปลูกกระถินเทพาแซมมีระยะหาง
ระหวางตน 2 เมตร ระหวางแถวหาง 3 เมตร  ดังรูปท่ี 2 

แบบที่สองปลูกหญาแฝกระยะหางระหวางตน 0.20 เมตร 
ระหวางแถวหาง 1 เมตร  โดยปลูกกระถินเทพาแซมมีระยะหาง
ระหวางตน 2 เมตร ระหวางแถวหาง 3 เมตร  ดังรูปท่ี 3 

แบบที่สามปลูกหญาแฝกระยะหางระหวางตน 0.20 เมตร 
ระหวางแถวหาง 1 เมตร  โดยปลูกกระถินเทพาแซมมีระยะหาง
ระหวางตน 2 เมตร ระหวางแถวหาง 2 เมตร  ดังรูปท่ี 4 

 

 
รูปที่ 1 การปลูกแบบสามเหลี่ยมทั่วไป 
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รูปที่ 2 การปลูกรปูแบบที ่1 ในสนาม 

 
รูปที่ 3 การปลูกรปูแบบที ่2 ในสนาม 

 
รูปที่ 4 การปลูกรปูแบบที ่3 ในสนาม 

 
2. การทดสอบในสนาม 
การวิจัยครั้งนี้ไดทําการทดสอบในสนามดวยเครื่องมือทดสอบ
แรงเฉือนตรงและเครื่องมือทดสอบการถอนดึง โดยเลือกบริเวณ
พื้นที่ท่ีจะทําสอบใหตรงกับวัตถุประสงคในการวิจัย คือการหา
อิทธิพลของรากพืชแบบผสมผสานวามีสวนชวยเสริมความ
แข็งแรงแกดินในเชิงวิศวกรรมไดอยางไร 
 
2.1 การทดสอบแรงเฉือนโดยตรงในสนาม 
การทดสอบกําลังรับแรงเฉือนของดินเสริมรากพืชในสนามเพื่อ
ทําการศึกษากําลังรับแรงเฉือนที่เกิดข้ึนจริงในสนาม การทดสอบ
แรงเฉือนจึงทดสอบบริเวณดินที่ไมปลูกพืช ในตําแหนงใตตนพืช 
บริเวณระหวางระยะหางระหวางตน 1 เมตร และ 2 เมตร และ
บริเวณชองวางระหวางสี่ตน เมื่อการปลูกเปนสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 
1 ตร.ม. และ 2 x 2 ตร.ม. ทําการทดสอบโดย เครื่องทดสอบแรง
เฉือนในสนามดังแสดงในรูปที่ 1 โดยเครื่องประกอบดวยโครง

เหล็กขนาด 0.75 x 1.5 x 0.06 เมตร กระบอกไฮดรอลิค มีขนาด
เสนผาศูนยกลาง 80 มิลิเมตร ความจุ 20 ตัน ตอเขากับ ปมไฮดรอ
ลิคเพื่อเปนการอัดกําลัง จากนั้นทําการวัดกําลังท่ีอัดโดย เกจวัด
ความดัน กลองท่ีใสตัวอยางมีขนาด 0.5 x 0.5 x 0.15 เมตร หนา 2 
มิลิเมตร ดานลางของกลองมีลอสี่ลอชวยในการลดแรงเสียดทาน
ระหวางผิวสัมผัสของกลองกับโครงเหล็ก มีเกจวัด การเคลื่อนที่
ในแนวราบสองตัว มีความละเอียด 0.001 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

Shear box 0.5x0.5x0.15 m 

Hydraulic piston  
Dia. 80 mm  
capacity 20 ton Ground anchor 

Dial gage 
0.001 inch 

Connect to 
Hydraulic 
pump 

Connect to 
Pressure 
gage 

Steel frame 
0.75x1.5x0.06 m Roller 

 
รูปที่ 5 แสดงเครื่องมือทดสอบแรงเฉือนของดนิใน 

 
2.2 การทดสอบแรงถอนดึงในสนาม 
เครื่องมือท่ีใชในการทดสอบแรงถอนดึงในสนามทําจากเสาเหล็ก 
สี่ตนที่สามารถปรับระดับสูงต่ําได โดยมีเหล็กแผนขนาด 300 
x300 x 10 มิลลิเมตร ยาว 1.40 เมตร จํานวน 4 ช้ิน พรอมชุดแผน
เหล็กสําหรับจับหรือดึงกระถินเทพาหรือหญาแฝก มีปมไฮดรอ-
ลิคขนาด 100 ตัน มาตรวัดความดันขนาด 10 กิโลกรัมตอตาราง
เซนติเมตร และมาตรวัดการเคลื่อนตัวในแนวดิ่งความละเอียด 
0.001 นิ้ว ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 แสดงเครื่องมือทดสอบแรงถอนดึงในสนาม 

 

Base plate 

Adjustment screw  

Hydraulic piston  
Dia. 80 mm  
capacity 20 ton 

Dial gage 
0.001 inch 

Connect to 
Hydraulic 
pump 

Connect to 
Pressure gage 

Steel frame 4 legs 
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 3. ผลการทดสอบและวิเคราะหขอมูล 
คุณสมบัติ ของตั วอย า งดินที่ ทํ าการปลูกในสนามแสดง
รายละเอียดดังตารางที่ 1 และจากผลการทดสอบการกระจายตัว
ขนาดของเม็ดดินพบวาดินมีขนาดคละที่ไมดีจึงจําแนกเปน SP 
ตารางที่ 1คุณสมบัติของตัวอยางดินที่ทําการปลูกในสนาม 

PROPERTIES  
Specific Gravity, Gs 2.64 
Dry unit weight of soil, t/m3 1.85 
Optimum moisture content, % 11.02 
Liquid limit, % 27.55 
Plastic limit, % 16.4 
Classification SP 

 
3.1 การเจริญเติบโตของกระถินเทพาและหญาแฝก 
จากการศึกษาการเจริญเติบโตของหญาแฝกและกระถินเทพา
ตั้งแตเริ่มตนปลูกจนอายุ 18 เดือนพบวาในชวง 8 เดือนแรกอัตรา
การเจริญเติบโตของหญาแฝกสูงกวากระถินเทพาอยางเห็นไดชัด 
แตในชวง8 เดือนหลัง พบวาอัตราการเจริญเติบโตของกระถิน
เทพาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว โดยหญาแฝกมีความสูงเพิ่มข้ึนจาก 30 
มม.เปน 200 มม. คิดเปน 5.6 เทาของความสูงเมื่อแรกปลูก 
ขณะที่กระถินเทพามีความสูงจาก 50 มม.เปน 300 มม. คิดเปน 5 
เทา ของตนกลาดังแสดงในรูปที่ 7 และ 8 ตามลําดับ 

ในขณะเดียวกันพบวารัศมีการแผกระจายของรากหญาแฝก
และกระถินเทพาตั้งแตเริ่มตนปลูกจนอายุ 18 เดือน รัศมีรากหญา
แฝกแผกระจายความกวางจาก 10 มม เปน 50 มม คิดเปน 4 เทา 
ของตนกลา ขณะที่รัศมีรากกระถินเทพา แผกระจายความกวาง
จาก 2  มม เปน 9 มม คิดเปน 3.5 เทา ของตนกลา 

จากการศึกษาขนาดเสนผานศูนยกลางของลําตนกระถินเทพา
และกอหญาแฝกตั้งแตเริ่มตนปลูกจนอายุ 18 เดือนพบวาขนาด
เสนผานกลางของกระถินเทพาเพิ่มจาก 2 มม. เปน 5 มม หรือคิด
เปน 1.5 เทาของตนกลา สําหรับเสนผานศูนยกลางของกอหญา
แฝกเพิ่มจาก 5 มม.เปน 14 มม. หรือคิดเปน 1.8 เทาของตนกลา 

จากการศึกษาการความยาวของรากกระถินเทพาและรากหญา
แฝกตั้งแตเริ่มตนปลูกจนอายุ 18 เดือนพบวารากกระถินเทพามี
ความยาวเพิ่มข้ึนจาก 3 มม. เปน 32 มม หรือคิดเปนรอยละ 9.6 
เทาของตนกลา และรากหญาแฝกมีความยาวเพิ่มข้ึนจาก 5 มม.
เปน 30 มม. หรือคิดเปน 5 เทาของตนกลา  
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รูปที่ 7 ความเจริญเติบโตของหญาแฝกกบัอายุการปลูกในสนาม 
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รูปที่ 8 ความเจริญเติบโตของกระถินเทพากับอายุการปลูกในสนาม 

 
3.2 แรงเฉือนของดินที่เสริมรากพืชแบบผสมผสาน 
จากผลการทดสอบแรงเฉือนของระบบรากพืชแบบผสมผสานใน
สนามพบวา ในชวงเวลาแปดเดือนแรก ความแข็งแรงเฉือนของ 
ดินที่เสริมความแข็งแรงดวยรากพืชตรงกลางตนกระถินเทพาให
คาความแข็งแรงสูงสุด 0.3- 0.8 กิโลนิวตัน ขณะที่ความแข็งแรง
เฉือนของดินระหวางตนและระหวางแถวยังคงมีคาต่ํากวา
เนื่องจากไดรับอิทธิพลของรากหญาแฝกเพียงอยางเดียว แต
ในชวงแปดเดือนหลังซึ่งกระถินเทพามีอัตราการเจริญเติบโต
อยางรวดเร็วดังอางถึงในรูปท่ี 7 และ 8 ทําใหรากกระถินเทพาแผ
กระจายออกไปเกิดการผสมผสานกันของระบบรากพืช เปนการ
เสริมความแข็งแรงแกดินเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดดังแสดงใน
รูปที่ 9 
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รูปที่ 9 กําลังตานทานแรงเฉอืนของระบบรากพืชแบบผสมผสาน             

กับอายุการปลูก 
3.3 กําลังตานทานแรงดึงของดินที่เสริมรากกระถินเทพาและราก 
       หญาแฝก 
จากผลการทดสอบการถอนดึงในสนามพบวา ในชวง 6 เดือน
แรกของการทดสอบแรกถอนดึงของหญาแฝกมีคาสูงกวากระถิน 
เทพา กลาวไดวาในระยะแรกของการใชระบบรากพืชแบบ
ผสมผสานนั้น หญาแฝกมีบทบาทนําอยางเห็นไดชัด สอดคลอง
กับอัตราการเจริญเติบโตดังท่ีไดกลาวถึงแลว นอกจากนี้แรงถอน
ดึงในชวง 6 เดือนแรกมีคาโดยเฉลี่ยสูงสุดเพราะอยูในชวงฤดูแลง 

หากพิจารณาในเดือนท่ี 8 ซึ่งเปนชวงเปลี่ยนแปลงฤดูกาล
พบวาแรงถอนดึงของรากพืชท้ัง 2 ชนิดลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 50 
และมีคาใกลเคียงกัน แตเมื่อเขาสูฤดูแลงอีกครั้งหนึ่งในชวงเดือน
ท่ี14 จะพบวาแรงถอนดึงของระบบรากกระถินเทพาเริ่มมีคา
มากกวาระบบหญาแฝกอยางเห็นไดชัดและมีแนวโนมเพิ่มมาก
ข้ึนเรื่อยๆ 
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รูปที่ 9 แรงถอนดงึของรากกระถนิเทพาและรากหญาแฝกเทียบกบัอายุการ

ปลูก 
 
4. สรุปการวิจัย 
จากการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. การเจริญเติบโตในชวง 8 เดือนแรกของหญาแฝกสูงกวา
กระถินเทพา  แตในชวง  8 เดือนหลัง  กระถินเทพามีอัตรา

เจริญเติบโตสูงกวาหญาแฝกเพราะสามารถตรึงธาตุอาหารได
ดีกวา 
2. ในชวง 8 เดือนแรกของการปลูกกําลังตานทานแรงเฉือนของ
ดินขึ้นอยูกับระบบรากของหญาแผกเปนหลักแตในชวง 8 เดือน
หลัง เห็นไดชัดวาระบบรากพืชแบบผสมผสานชวยเพิ่มเสถียร
ถาพใหแกลาดดินไดอยางมีนัยสําคัญ  
3. แรงถอนดึงของรากพืชมีความสัมพันธกับฤดุกาลอยางชัดเจน 
อยางไรก็ตามระบบรากพืชมีสวนสําคัญในการยึดดินไวไมใหเกิด
การพังทลายลงได 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ท่ีไดให
ทุนสนับสนุนการวิจัยและขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาพระนครเหนือท่ีเอื้อเฟอสถานที่ในการทําวิจัย 
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