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บทคัดยอ
 
การขยายตัวของเมืองไมวาจะเปนการขยายตัวของที่อยูอาศัย  การประกอบกิจการพาณิชยกรรม  และการขยายตัวทาง
ดานคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวกในดานตางๆ  มีการพัฒนาตามยุคสมัยและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีดานตางๆ 
ทีม่คีวามหลากหลายและไมหยดุนิง่  หากแตความโหยหาธรรมชาติของคนเมืองกย็งัมเีพิม่มากขึน้เรือ่งๆ  การพัฒนางาน
ออกแบบภูมสิถาปตยกรรมลวนแลวแตมสีวนรวมทาํใหเกดิผลกระทบตอระบบนิเวศน้ันๆไมมากก็นอย  และยังสงผลกระ
ทบไปยงัระบบนเิวศขนาดใหญ และเปนสวนหนึง่ของการทาํใหเกดิปรากฏการณโลกรอน (global warming)  การพฒันา
โครงการในแตละคร้ังจึงตองพงึตระหนักเสมอถึงภยัธรรมชาต ิ และพยายามทําความเขาใจกบัสิง่ท่ีเปนอยูเดมิในพืน้ท่ีให
ไดมากที่สุด  

ชีววิศวกรรมดิน (soil bioengineering) เปนเทคนิคทางวิศวกรรมที่ใชพืชพรรณในการเสริมโครงสรางความแข็งแรง      
ใหกับดิน  ปองกันการกัดเซาะพังทลายของหนาดินบริเวณท่ีมีความลาดชัน และพื้นท่ีชายขอบตล่ิงตางๆ  โดยปลอยให
ธรรมชาติไดพัฒนาเองอยางตอเนื่อง  พรอมกับการผสมผสานวิวัฒนาการทางวิศวกรรมโครงสรางใหเกิดความสวยงาม
มีชีวิตชีวาสรางความกลมกลืนกับธรรมชาติ ทั้งยังเปนการฟนฟูธรรมชาติที่มีอยูโดยรอบอยางยั่งยืน

คําสําคัญ: ชีววิศวกรรมดิน การปองกันการกัดเซาะ  การกัดเซาะ  โครงสรางมีชีวิต
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Abstract
 
Urban expansions – residential, commercial, or transportational – have developed through the ages, in conjunction 
with the ever-changing technological progress.  At the same time, the urban inhabitants’ crave for nature is 
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constantly increased.   For better or worse, landscape architecture always has some effect on the ecosystem 
at various scales, and thus is one of the causes of global warming.  Accordingly, with full awareness of possible 
natural disasters, landscape development projects should try to understand the existing natural system.  

Soil bioengineering is an engineering technique which uses living structure to reinforce soil, protect soil erosion 
on slope surfaces, and embankment, allowing nature to develop and strengthen itself continuously and perpetually.  
A combination of structural engineering techniques and natural rehabilitation, soil bioengineering can help make 
landscape architecture sustainable, aesthetically pleasing, and in great harmony with nature. 

Keywords: bioengineering, erosion control, soil protection, living structure

บทนํา
 
งานภูมิสถาปตยกรรมต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  มีความ
เปลีย่นแปลงตามยุคสมยั  เปนไปตามแบบความนิยมหรอื
เทรนดในยุคนั้นๆ  การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมใน
แตละยุคก็จะมีเอกลักษณและมีกลิ่นไอท่ีมีลักษณะ      
โดดเดนคอนขางชัดเจน  โดยเฉพาะโครงการที่ตองมี    
รูปแบบอยาง  หมูบาน  รีสอรท  โรงแรมและโครงการ
พฒันาพืน้ทีอ่กีมากมาย  รปูแบบดังกลาวไมวาจะเปนแบบ  
มนิมิอล (minimal)  โมเดิรน (modern)  เขตรอนช้ืนหรือ
ที่นิยมใชเรียกทับศัพทเลยวาทรอปคอล (tropical)  สวน
บาหลี  สวนปา สวนหิน  สวนญี่ปุน  หรือสวนแบบใด  
ปจจัยสําคัญที่มีผลตอการออกแบบพื้นที่ในโครงการ      
คือคุณภาพของสภาพแวดลอมและสภาพพื้นที่โครงการ  
หนีไม พ นป จจัยพื้นฐานของการออกแบบงานภูมิ
สถาปตยกรรมมีตั้งแตภมูิประเทศ  ภูมิอากาศ  นํ้า ดิน  
พืชพรรณ เจาของโครงการ และทุนทรัพยที่จะสามารถ
สรางความเปนไปไดของงานภูมิสถาปตยกรรม  การ
ศกึษาและทําความเขาใจกับสิง่แวดลอมหรือระบบนิเวศท่ี
มคีวามสลบัซบัซอน  ตองใชประสบการณ  ความชํานาญ
ในการทํางานที่ไมหยุดนิ่ง และมีการเรียนรูสิ่งใหมๆ อยู
ตลอดเวลา  การเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศทีไ่ดรบั
ผลกระทบจากปรากฏการณโลกรอนสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากกวาปกติ มีภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติเกิดข้ึนเหนือความคาดหมายหลายครั้ง  อยาง
แผนดนิไหวท่ีมคีวามถ่ีและมคีวามส่ันสะเทอืนรนุแรงเพ่ิม

ขึ้นเรื่อยๆ  มรสุม  คลื่นลม  พายุไตฝุน  พายุดีเปรสชัน
ทีท่วคีวามรนุแรงมากขึน้และบอยครัง้ขึน้กวากอน รวมถงึ
ฝนทีต่กหนักและยาวนานทําใหเกดินํา้ทวมในบริเวณกวาง  
เกิดนํา้ปาไหลหลาก  ดนิโคลนถลม บานเรอืนพงัเสยีหาย  
ประชาชนไรที่อยู  ขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค     
ภัยธรรมชาติเหลานี้เกิดขึ้นทั้งภายในประเทศและตาง
ประเทศสงผลกระทบถงึประชาชนผูอยูอาศัยโดยตรง  รวม
ไปถึงสภาวะทางดานเศรษฐกิจ  การเงิน  และสังคมของ
ประเทศท่ีประสบภัยท่ีหลายคร้ังมคีวามย่ิงใหญมากกวาท่ี
จะสามารถจัดการกันเองไดในประเทศ  ตองไดรับความ
รวมมอืในการยืน่มอืมาชวยเหลอืจากตางประเทศ และภยั
เหลื่อน้ีนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ    
 
สืบเน่ืองจากการเกิดปรากฏการณโลกรอน (global 
warming) ที่สงผลกระทบทําใหเกิดภัยพิบัติ  สาเหตุเริ่ม
แรกคงไมพนจากการกระทําท่ีมนุษยทําลายธรรมชาติ  
รุกลํ้าพื้นที่ปาเพื่อนํามาทําการเกษตรกรรม  การทํา
อตุสาหกรรมท่ีปลอยสารพิษออกมาท้ังทางอากาศและลง
สูแมนํ้าลําคลอง  ที่มนุษยเองอาจจะกระทําลงไปโดยไม
ไดเจตนาหรือรูเทาไมถึงการณวาจะเกิดผลเสียหรือผล 
กระทบอยางไรบางจากการกระทําดงักลาว  โดยปกติแลว
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเหลาน้ีเปนไปตามวัฏจักรของ
กระบวนการทางธรรมชาติที่จะมีการเกิด  การทําลาย  
การพดัพา  หรอืการเคลือ่นท่ีของผวิดนิหรอืผวิเปลอืกโลก
ไปจากตําแหนงเดิมเน่ืองจากกระแสลม  กระแสน้ํา  และ
จากแรงโนมถวงของโลกไดอยูแลว  แตมนุษยเองไดเขาไป
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มีส วนร วมในการกระตุ นใหเกิด  หรือเร งให เกิด
กระบวนการธรรมชาติดงักลาวใหเกดิขึน้กอนเวลาอันควร  
ไมตรงตามฤดูกาล  และทวคีวามรนุแรงมากข้ึน  จากการ
พัฒนาที่แผขยายพื้นที่กวางมากขึ้น และเปลี่ยนแปลง
วัฏจักรหรือระบบนิเวศในพื้นที่บริเวณนั้นๆ

ชีววิศวกรรมดิน
 
การพัฒนาโครงการจึงมีความจําเปนที่จะตองใหความ
สาํคญัและตระหนักถงึสภาพแวดลอมและระบบนิเวศเดิม
ของพื้นที่ที่เขาไปพัฒนาโครงการ  หรือแมการเขาไป
ปรับปรุงโครงการเกาที่ประสบภัยพิบัตินั้น  กอนอื่นตอง
เขาใจในสาเหตุของการเกิดภัยธรรมชาติตางๆ หรือ
วฏัจกัรในพืน้ที ่ ทัง้นีธ้รรมชาตหิมายถงึวถิทีางธรรมชาติ
ทีเ่ปนอยูเดิม บางครัง้ก็อาจเปนสาเหตขุองปญหามากมาย
ทีก่าํลังจะตามมาในโครงการ  เน่ืองมาจากความไมเขาใจ
ในธรรมชาติของพ้ืนท่ี การเขาไปแกปญหาของพ้ืนที่ใน
สวนท่ีเปนหนาท่ีของภูมิสถาปนิกน้ัน  มีการเขาไปแก
ปญหาในโครงการทุกระดับทั้งระดับเล็กไปจนถึงระดับ
ชุมชนและเมือง  ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางใหเกิดชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชน  และการพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน  ปญหาท่ีพบทั่วไปในขณะน้ีคือปญหาการกัดเซาะ
ของดนิในพ้ืนทีท่ีม่คีวามลาดเอยีง  รวมไปถงึชายตล่ิงของ
แมนํา้  ลาํคลองและชายทะเล  ทีเ่กดิความรนุแรงมากขึน้
เร่ือยๆ  ปญหาการกัดเซาะในบางครั้งอาจจะมองกันวา
เปนปญหาไกลตัว  ไมคอยเกีย่วของกบัสายวิชาชีพของนัก
ออกแบบมากนัก  หากมีปญหาก็ใหวศิวกรเปนผูแกปญหา
เหลานีด้วยเทคนคิทางดานวศิวกรรม  แตไมวาโครงสราง
ทางวศิวกรรมจะมคีวามแขง็แรงทนทานแคไหน  พลงัของ
ธรรมชาติมคีวามย่ิงใหญมากกวาเสมอ  จงึไดเร่ิมมกีารนํา
กรรมวิธีทางธรรมชาติเขามาแกไขและพัฒนาพื้นที่แทน
การใชเทคนิคทางดานวิศวกรรม  ซึ่งพบวาไดรับความ
นิยมอยางแพรหลายและบางวิธีก็มีใชกันมานานโดยบาง
ครั้งเปนวิธีแกปญหาตามแบบอยางชาวบานพ้ืนถิ่นที่มี
ความรูตามวิถอียางเรียบงายแตมีความเขาใจในธรรมชาติ
เปนอยางดี  
 
ความตองการทีจ่ะเอาชนะธรรมชาตเิกดิจากการทีม่นษุย
คิดวา  มนุษยเปนผูที่มีความสามารถสรางสรรคสิ่งที่จะ
มาเอาชนะธรรมชาติได  การใชแนวทางในการแกปญหา

ตามวิธีวิศวกรรมแบบด้ังเดิมมักจะใชโครงสรางในการแก
ปญหาการกดัเซาะตลิง่และชายฝง  ใชกาํแพงคอนกรตีกนั
คลื่น  หินท้ิง  และโครงสรางแบบอ่ืนๆ ที่ยึดอยูกับท่ี  เมื่อ
ไมกี่ปที่ผานมานี้  การใชเทคนิค“ชีววิศวกรรมดิน” (soil 
bioengineering techniques)  เปนเครื่องมือท่ีจะเปนทาง
เลือกใหกับภูมิสถาปนิกและวิศวกรที่ใชความเขาใจใน
ธรรมชาติมาเปลี่ยนแนวทางในการออกแบบ  และแก
ปญหาการกัดเซาะพื้นที่จากการใชโครงสรางตามแบบ
วิศวกรรม  มาเปนทางเลือกใหมที่เปนท่ีอิงธรรมชาติ  
เทคนิคชีววิศวกรรมดินเปนเทคนิคที่สามารถปรับใหเขา
กับบริบทในแตละพื้นท่ีไดงาย  ดวยการใชวัสดุธรรมชาติ
และพืชพรรณ  ตอบสนองตอความตองการพื้นฐานและ
การใชงาน  และเสริมความแข็งแรงอยูตัวใหกับดินดวย
เทคโนโลยีที่ผสมผสานกับธรรมชาติ  ทําใหเกิดความมี
ชีวิตชีวาและย่ังยืน  อีกท้ังยังเปนที่พักอาศัยและแหลง
อาหารของสัตวนอยใหญในทองถิ่น  และบรรเทาปญหา
ทางสิ่งแวดลอม  
 
ชวีวศิวกรรมดนิ  เปนเทคนคิทางเลอืกของวศิวกรรมทีช่วย
ในการบรรเทาปญหาส่ิงแวดลอมท่ีใชวัสดุพืชพรรณผสม
เขากบัโครงสรางใหเกิดความยืดหยุนในการปรบัใชใหเขา
กับสภาพพ้ืนท่ีไดเปนอยางดี  นิยมใชกันมากในการ
ควบคุมการกัดเซาะหนาดินและบริเวณที่หนาดินถูกเปด
ออกเน่ืองจากการกอสรางเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  แทจริงแลว
เทคนิค ในการดํ า เ นินการนั้ นมี การ บัน ทึกไว  ใน
ประวัติศาสตรว ามีการใชวิธีทางชีววิศวกรรมดินใน
ประเทศจนี 28 ปกอนครสิตศกัราช  โดยการนาํเอาไมไผ
สานมาตรึงพนังและตลิ่งแมนํ้า  เพื่อเพิ่มความเสถียร  
นอกจากนีพ้บวามกีารพฒันาใชวธิกีารทางชวีวศิวกรรมดนิ
มากมายในนานาประเทศ  ในชวงที่มีการบันทึกการ
พฒันาเทคนิคเปนเอกสารหลักฐานมาก  คอืในยุคของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม  ซึ่งเปนชวงท่ีมีการสงเสริมใหนํา
เทคนิคชีววิศวกรรมกลับมาเปนที่นิยมและแพรหลายอีก
ครั้งโดยเฉพาะการพัฒนาเสนทางสาธารณะของประเทศ
เยอรมนีและออสเตรีย ในช วงป  1930’s (Soi l 
Bioengineering: An Alternative for Roadside 
Management, A Practical Guide, 2000) ขณะน้ันเปน
ชวงกอนสงครามโลกครัง้ท่ี 2  ทีม่กีารยบัยัง้การใชจายใน
คลัง  ทําใหโครงการการพัฒนาตางๆตองหันกลับมาสูใช
วัสดุพ้ืนถิ่น  ราคาถูก  และหันมาใชการกอสรางแบบ
ธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมทางวิศวกรรมเขามาใชใน
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โครงการสาธารณะ  ทาํใหการกอสรางของระบบเยอรมัน
ออโตบาน (German autobahn system)ที่เกิดขึ้นในป 
ค.ศ. 1930’s ไดมกีารศึกษาพัฒนาใชเทคนิคชีววศิวกรรม
ดินอยางจริงจังและไดนํามาใชอยางกวางขวาง  เน่ืองจาก
การพัฒนาเสนทางคมนาคมในประเทศที่มีลักษณะเปน
เนินเขาสลับซับซอน  ประสบปญหาการตัดหนาดินเพื่อ
นาํมาสรางทางเปนพืน้ทีก่วาง  และยงัมเีกาะกลางทีก่วาง
ถึง 9 เมตรเกือบตลอดเสนทาง  สงผลใหมีการเกิดการ
กดัเซาะและชะลางบริเวณผวิดนิเพิม่ขึน้มากหรือกอใหเกดิ
การเกดิการเคลือ่นตวัของผวิหนาดนิ  ดนิถลมหรอืดนิไหล
เพิม่มากข้ึน  จงึมีการพัฒนาและวิจยัการใชวสัดธุรรมชาติ
เพ่ือเปนทางเลอืก  พชืพรรณพืน้ถิน่และวธิกีารแบบดัง้เดมิ
ในการฟนฟูสภาพพ้ืนที่ธรรมชาติสองฝงทางหลวงตลอด
ทัง้เสนทาง  และหลังจากน้ันกไ็ดมกีารกอตัง้สถานบันวจิยั
ทางชีววิศวกรรมดินกันอยางแพรหลายทั้งในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกา  ภายในป 1950’s ไดมีการบันทึกใหชีว
วิศวกรรมดินเป นส วนหนึ่ งของข อกําหนดในแบบ
มาตรฐานรายการประกอบแบบในการกอสรางของระบบ
ในเยอรมัน (German national system of construction 
specication)  
 
การเลือกใชวัสดุในชีววิศวกรรมดินมักจะใชวัสดุที่มีอยูใน
ทองถิ่นเปนหลัก  และการเลือกใชเครื่อง จักรกลท่ีมีนํ้า
หนักมากในพ้ืนที่ใหนอยที่สุด  เพื่อที่จะแกปญหาทางส่ิง
แวดลอมตองใหแกคนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประหยัด  ในการท่ีจะสนับสนุนใหสวนรวมตระหนัก
ถึงสิ่งแวดลอมน้ันการใชเทคนิคชีววิศวกรรมจะชวยทําให
ประชาชนยอมรับมากกวาการเลือกใช เทคนิคทาง
วิศวกรรมแบบดั้งเดิมท่ีเปนแบบโครงสรางแข็ง  ถึงแมวา
ทฤษฎทีางวศิวกรรมมากมายในการแกปญหาเรือ่งการกัด
เซาะของดนิทีเ่หมาะสมในปจจบุนั  ปญหาของผลกระทบ
ทางสิ่งแวดลอมแบบตางๆที่มีขนาดและขอบเขตหลาย
ระดับที่ตองการเทคนิคใหมๆเพื่อนํามาปรับใชในการแก
ปญหาในพื้นที่ตลอดเวลา  ทั้งที่เทคนิคเหลานี้ถูกคนพบ
มานานหลายทศวรรษ  
 
จากการทีเ่รารูจกัภมูอิากาศและพชืพรรณในพืน้ท่ี  เราจะ
สามารถบอกไดวาลักษณะของดินในพ้ืนที่มีคุณภาพ    
เปนอยางไร  อยางไรก็ตามในบางกรณีกจ็ะยังมขีอยกเวน   
บางประการ เชน จากวสัดตุนกําเนิดดนิ  การระบายน้ําใน 
พืน้ที ่ ความลาดเอยีง   และระยะเวลาทีห่นาดนิถกูทาํการ

เปดออก  โครงการแบบน้ีตองการมากกวาการประเมินผล
และการวดัของพืน้ที ่ การออกแบบควรคาํนึงถึงธรรมชาติ
ในอดีต  และวิวัฒนาการท่ีผานมาจนไปถึงการใชงานภูมิ
ทัศนทางดานสังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ีโดยรอบ  ใน
การตระหนกัถงึปจจยัทีก่ลาวถงึน้ันจะชวยใหการออกแบบ
เลง็เหน็สณัฐานของปจจบุนั  และศกัยภาพในอนาคตทีจ่ะ
ทาํใหประสบความสําเร็จในการพัฒนาตอไป  ยกตัวอยาง
เชนการใชชีววิศวกรรมดินในภูมิทัศนที่เปน ปาตองการ
ความเขาใจในเร่ืองของธรณีวทิยา  และประวัตศิาสตรของ
ธรณีวิทยาในพื้นท่ี  ลักษณะของพายุ  นํ้าหลาก  ไฟปา  
การเกิดขึ้นและแนวโนมทางธรรมชาติและการจัดการที่
เกี่ยวของกับการเกิดการกัดเซาะ  ประวัติของงานการ
กอสรางและดูแลทางหลวงหรือถนนในพ้ืนท่ี  ความถี่ของ
การถางพืชพรรณหรือความพยายามในการปลูกพืช
ทดแทนลงในพ้ืนท่ี  ขอมูลเหลานี้มีความประวัตินาสนใจ
และจะเปนศักยภาพและสมรรถนะของพื้นท่ีในอนาคต
 
นอกจากน้ีความเขาใจถึงลักษณะหรือสาเหตุของการเกิด
การกัดเซาะวาเปนการเกิดจากธรรมชาติซึง่มกัจะฟนฟไูด
เองในทนัท ี หรอืเปนผลจากกจิกรรมบางอยางของมนุษย
ที่สงผลใหเกิดผลกระทบกับธรรมชาติเพราะมักจะเกิด
อยางรนุแรงและเหนอืความคาดหมายกจ็ะตองใชเวลา  ใน
การฟนฟู  ดังนั้นเปาหมายหลักของเทคนิคทาง        ชีว
วศิวกรรมดนิคอืการลอกเรยีนแบบธรรมชาต ิ โดยเทคนคิ
ทางชีววิศวกรรมดินถือเปนการเรงขบวนการ   ทาง
ธรรมชาติใหฟนฟูไดเร็วขึ้นกวาปลอยใหธรรมชาติฟนฟู
ดวยตนเอง

โครงสรางที่มีชีวิต
  
ประเทศไทยมีการปลูกพืชพรรณเพ่ือปองกันการกัดเซาะ
กันอยางแพรหลาย  แตสวนใหญมักจะนิยมเฉพาะการ
ปลกูหญาแฝกตามพ้ืนทีล่าดชัน  ซึง่ยังขาดการทําโครงการ
นํารอง  และการใหความรูความเขาแกประชาชนถึง
กระบวนการที่ถูกตอง  การใหคําแนะนําและขอมูลจาก
โครงการวิจัยหรือการทดลองท่ีจะมาชวยสนับสนุนขอมูล
ทางดานพืชพรรณใหกับการนํามาใชงานจริงยังมีไมเพียง
พอ  และการนํามาใชในพื้นท่ีที่มีลักษณะสภาพแวดลอม
ทีม่คีวามหลากหลายเพือ่ใหเหมาะกบัสภาพแวดลอม   แบ
บน้ันๆ  เชนพืน้ท่ีชายนํา้หรอืขอบตลิง่ทีม่กีารกดัเซาะจาก
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นํา้และในบางบริเวณยงัมีนํา้ทวมถงึควรจะปลูกพชืปองกัน
การกัดเซาะท่ีมคีณุลกัษณะสามารถทนน้ําทวมขงัได  หรอื
พืน้ทีล่าดชนับนเขาบรเิวณทีไ่ดรบัการเปดหนาดนิทีม่เีนือ้
ดนินอยมีแรธาตอุาหารจํากดักค็วรปลกูพชืทีส่ามารถทน
กับสภาพแวดลอมนั้นๆได  พืชพรรณที่นํามาใชการ
ปองกันการกัดเซาะควรจะเปนพืชพ้ืนถิ่นเพ่ือเปนการ
อนุรักษระบบนิเวศและปองกันมิใหพืชตางถ่ินมาคุกคาม
ระบบนิเวศเดิม  ทั้งนี้ยังไมมีการพัฒนาเทคนิคการปลูก
หรือทําการวิจัยพืชพรรณประเภทอื่นๆ ที่ผสมผสาน
เทคนิคอื่นหรือประกอบวัสดุอื่นเขาดวยกันอยางจริงจัง 
เพราะแทจรงิแลววธิกีารทางชวีวศิวกรรมดนิเปนการผสม
ผสานวัสดุพื้นถิ่นกับพืชพรรณเขาดวยกัน  โดยพืชพรรณ
นัน้จะทําหนาท่ีเปรียบเสมือนโครงสรางหลักท่ีเสริมความ
แข็งแรงตามอายุและการเจริญเติบโตของพืชพรรณเพือ่
เปนการสราง โครงสรางท่ีมชีวีติ (living structure) ทดแทน
โครงสรางของเหล็กหรือคอนกรีต  เชน การใชกิ่งไมหรือ
ทอนไมสด (live stake) เปนวัสดุพื้นฐานในการทําการ
ปองกันการกัดเซาะแบบชีววิศวกรรม  สามารถนํามา
ประกอบกับผลติภณัฑและวสัดอุืน่ๆ ในการสงเสรมิความ
แข็งแรงใหกับโครงสรางเพื่อปองกันการกัดเซาะ  โดยกิ่ง
ไมหรอืทอนไมทีม่ชีวีติเหลานัน้จะนาํมาใสหรอืตอกเขาไป
ในพ้ืนท่ีลาดที่เกิดการกัดเซาะแลวสามารถออกรากและ
เจริญเตบิโตได  ถาไดผานการเตรยีม  ดแูล  ขนยาย  และ
ปลูกอยางถูกตอง (Streambank and Shoreline 
Protection: Engineering Field Handbook, 1996) เพื่อ
สรางระบบรากตาขายในดนิเปนโครงสรางใหกบัดนิอยาง
ถาวร  กิ่งไมสดท่ีนิยมนํามาใชนั้นสวนมากมักเปนพืช
พรรณที่มาจากไมยืนตน หรือไมพุม  ที่เปนพืชที่มีอายุ
ยาวนานกวาการเลือกใชพืชท่ีเปนไมลมลุกจําพวกหญา
เพราะทีม่อีายสุัน้  ไดมกีารทาํการทดลองวิจยัและรวบรวม
ไดแลววามีพืชพรรณมากมายหลายชนิดพันธุที่สามารถ
นํามาใชในเทคนิคทางชีววิศวกรรมดินอยางไดผล       
จากหนังสือและวารสารวิชาการอ่ืน  แลวทําการเทียบ 
สายพันธุ และคณุสมบตัทิางสายพันธุทีม่ใีหเหมาะสมกับ
ประเทศไทย  ที่ไดรวบรวมช่ือสายพันธุจากงานวิจัยและ
การใชงานจริงอยางแพรหลายในตางประเทศ  ผานการปรึกษา 
อาจารยธวชัชยั  วงศประเสรฐิ  นกัพฤกษศาสตร  ผูเชีย่วชาญ 
กลุมพชืสมุนไพร  ประจาํหอพรรณไม  สาํนกัหอพรรณไม  
สาํนกัวจิยัการอนรุกัษปาไมและพนัธุพชื  กรมอทุยานแหง
ชาติ  สัตวปา และพันธุพืช  ก็มีอยูไมนอยที่นาจะนํามา
ใชงานได  ดังแสดงตัวอยางในตารางที่ 1

ทั้งน้ีพืชพรรณที่ไดกลาวในตารางที่ 1 นั้นควรทําการ
ศึกษาลักษณะพืชพรรณเมื่อเจริญเติบโตเต็มที่  และ
ทาํการทดลองเพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของระบบรากให
ทราบถงึความแขง็แรงของราก  ระบบการเจรญิเตบิโตของ
รากวามีการเจริญเติบโตในรูปแบบใด  คุณสมบัติในการ
งอกรากเม่ือนาํกิง่มาปกชาํทําไดหรือไม  และปริมาณการ
แพรกระจายในธรรมชาตวิาเปนพชืพืน้ถิน่ทีม่กีารกระจาย
พรรณและหาไดทั่วไป  หรือวาเปนพืชหายากท่ีใกลจะ  
สูญพันธุ  ทั้งน้ีแลวแตความเหมาะสมของสถานการณ  
การใชพชืพืน้ถิน่ทีม่แีพรหลายท่ัวไปจะเหมาะกับโครงการ
ทีม่เีวลาจาํกดัหรอืตองการการฟนฟอูยางเรงดวน  ในบาง
กรณีพบวาพืชที่เหมาะสมกับการใชงานนั้นเปนพืชที่เริ่ม
จะหาไดยากในพ้ืนที่  แตเปนพืชถิ่นเดิมก็อาจจะเปน
โอกาสอันดีในการอนุรกัษพรรณพืชใหคงอยูในพ้ืนท่ีสบืไป  
ซึ่งก็จะสงผลกับระยะเวลาในการดําเนินการ  อาจจะตอง
ทาํการเตรียมการในระยะเวลาท่ีนานมากข้ึนกวาเดิมเพ่ือ
ขยายพันธุพชืกอนนํามาใชงาน  

ภาพดานลางแสดงรูปตดัเทคนิคพ้ืนฐานของชีววศิวกรรม
ดนิ ดวยวิธกีารใชกิง่หลิวสดปกลงในพ้ืนท่ีทีม่คีวามลาดชัน  
เพ่ือใชในการปองกันการกัดเซาะตามเทคนิคทางดานชีว
วิศวกรรมดิน  และภาพถัดไปแสดงใหเห็นถึงสภาพพ้ืนท่ี
ภายหลังที่กิ่งไมสดมีการเติบโตใชปกคลุมดินแลว

พืชพันธุที่ปกคลุมหนาดินมีผลกระทบตอผิวดินและมวล
ของดนิ (soil mass) โดยตรงและมีความสําคญัเปนอยาง
มากกับดินท่ีอยูดานลาง   การปองกันและยึดดินของพืช
พรรณข้ึนอยูกับชนิดพันธุ ของพืชลักษณะของดินและ
ลกัษณะของพืน้ทีล่าดเอยีงนัน้ๆ ในการยดึปรมิาตรของดนิ 
ดวยพืชพรรณในธรรมชาติสงผลกับการเสริมโครงสราง
ของดินและเปล่ียนแปลงปริมาณน้ําในดินทีด่นิจะสามารถ
รองรบันํา้นัน้เอาไวได จนไปถงึความช้ืนในดนิทีด่นิจะเกบ็
เอาไวไดและระเหยออกไประหวางวนั  ทัง้น้ีการเลอืกวสัดุ
พืชพรรณท่ีมีประสิทธิภาพในการคลุมดินลักษณะตางๆ
จึงมีความสําคัญยิ่ง

ชีววิศวกรรมจึงเปนทางเลือกที่ใหความเปล่ียนแปลงและ
ปรับปรุงภูมิทัศนใหเปนธรรมชาติ  สามารถปรับใหเขา
กับพื้นที่ดวยการใชวัสดุทองถิ่นที่เปนธรรมชาติและพืช
พรรณทองถ่ิน  ผสมผสานกับโครงสรางธรรมชาติที่มี
ความยืดหยุนเขากบัพืน้ท่ีทีม่คีวามลาดชันและความสูงตํา่
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ทีห่ลากหลายไดเปนอยางด ี เสรมิความแขง็แรงอยูตวัของ
ดิน  สามารถปรับใหเขากับพื้นที่หนางานไดงาย  มีชีวิต
ชวีาท่ีเปนการใชงานอยางย่ังยนื  ทัง้ยงัเปนทีพ่กัอาศัยและ
แหลงอาหารของสัตวนอยใหญในทองถิ่น  

นอกจากน้ียังมีวัสดุอื่นๆท่ีนํามาประยุกตใชกับพืชพรรณ 
ที่เปนวัสดุที่สามารถยอยสลายไดเองตามธรรมชาติ 
(degradable materials) เปนวัสดุแปรรูปที่ผลิตขึ้นเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินการหรือชวยใหการ
ดําเนินงานสําเร็จไดเร็วขึ้นและผสมผสานเทคโนโลยีเพ่ือ
เอ้ือตอการเจริญเติบโตของพืชและชะลอการเกิดการ    

ตารางที่ 1 พืชที่ใชในการปองกันการกัดเซาะ

ชื่อวิทยาศาสตร วงศ ชื่อสามัญ

Betula alnoides BETULACEAE กําลังเสือโครง

Combretum procursum Craib. C. COMBRETACEAE สะแกเถา

Dryopteris amboinensis DRYOPTERIDACEAE เฟนกูด

Elaeagnus latifolia L. ELAEAGNACEAE มะหลอด, สมหลอด

Hibiscus moscheutos MALVACEAE ชบาญี่ปุน หรือชบาอื่นๆ

Pterolobium integrum Craib. FABACEAE แกวมือไว

Caesalpinia  sappan Linn. FABACEAE ฝาง

Acacia pinnata FABACEAE ชะอมปา

Sesbania javaica Mig. FABACEAE โสน

Streblus ilicifolius MORACEAE ขอยหนาม, หนามขี้แรด

Morus alba L. MORACEAE หมอน

Broussometia papyrifera MORACEAE ปอสา

Bambusa bambos POACEAE ไผปา

Prunus cerasoides ROSACEAE  นางพญาเสือโครง 

Salix alba SALICACEAE หลิว

Salix tetrasperma Roxb. SALICACEAE สนุน

Congea tomentosa VERBENACEAE พวงประดิษฐ

(ที่มา: Streambank and Shoreline Protection: Engineering Field Handbook, 1996;  A Soil Bioengineering Guide for 
Streambank and Lakeshore Stabilization, 2002; Soil Bioengineering for Upland Slope Protection and Erosion Reduction 
: Engineering Field Handbook, 1992.)

กดัเซาะระหวางทีพ่ชืกาํลงัเจรญิเตบิโต  ปจจบุนัเริม่มกีาร
วิจัยและผลิตผลิตภัณฑแปรรูปเปนจํานวนมาก  เพื่อนํา
มารองรับในการใชงานเพ่ิมมากข้ึนและมคีณุสมบตัทิีเ่ปน
มิตรกับธรรมชาติมากขึ้น  เชนผลิตภัณฑจากใยมะพราว
หรือใยปาลม  ผากระสอบแบบตางๆ จากเสนใยธรรมชา
ตอิืน่ๆ  หมอนกันดนิ  ผาหมดนิ  และอกีหลายผลติภณัฑ
ที่เริ่มมีการพัฒนา  และบางครั้งก็มีการนําเอาวัสดุจาก
ตางประเทศทีผ่านการคนควาวิจยัมาประยกุตและปรบัใช
เพื่อใหเขากับส่ิงที่มีอยูเดิมในประเทศ  นอกจากน้ีการใช
วสัดธุรรมชาตอิืน่ๆมาชวยเสรมิความม่ันคง  เชนมกีารนาํ
เอาหนิมาประกอบกบัโครงสรางของชวีวิศวกรรมดนิ  เชน
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ทํากลองกระชุหิน (gabion) การใชไมซุงหรือกอนหิน 
กอนใหญๆ  ในการรบันํา้หนกัเปนฐานราก หรอืแมกระทัง่
กิ่งไมแหงหรือวัสดุคลุมดิน (mulch) ก็ยังสามารถนํามา
ประกอบกับการใชวัสดุในโครงสราง แตปจจัยสําคัญ
สําหรับโครงสรางทางชีววิศวกรรมดินคือจะตองเปนวัสดุ
ทีน่ํา้ซมึผานได (permeable material) เพือ่ใหเอือ้ตอการ
เจรญิเตบิโตของพืชพรรณ   หากมีการใชหนิไมวาจะกอน
ใหญแคไหนมาใชเปนฐานดานลาง หรือฐานราก (toe 

ภาพที่ 1: รูปตัดแสดงวิธีการปกกิ่งสด (Live Stake) เพื่อยึดหนาดิน
(ที่มา:  รายงานขั้นสุดทาย โครงการศึกษาแนวทางการจัดทําโครงการและออกแบบเสนทางชมทิวทัศน, 2552.)

ภาพท่ี 2: แสดงการเจริญเติบโตของพืชที่นํากิ่งไมตัดสดมา
ปกเพื่อยึดหนาดินพรอมกับอุปกรณอื่นๆ
(ที่มา:http://streamrestoration.typepad.com/)

ภาพที่ 3:  ภาพแสดงการออกแบบผนังสีเขียว
(ที่มา:  http://shaynnablaze.
blogspotcom/2011_01_01_archive.html)

หรือ foundation) พื้นท่ีวางระหวางกอนหินแตละกอนจะ
เปนพื้นท่ีที่ใหนํ้าซึมผาน  เปนท่ีที่จะสะสมเศษใบไมและ
ตะกอนดิน  เปดโอกาสใหพืชพรรณสามารถเจริญเติบโต
ได สําหรับที่ลาดที่เกือบตั้งฉากคงจะหลีกเลี่ยงการใช
โครงสรางแขง็เพือ่เสรมิความมัน่คงไดยาก  ในกรณีนีก้าร
ทําเทคนิคทางชีววิศวกรรมดินจะตองมีการใชโครงสราง
รับน้ําหนักที่พืชพรรณสามารถเจริญเติบโตไดเขามาชวย
เสริม  และโครงสรางเหลาน้ีมักจะเปนหนวยเล็กๆ ที่
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งานไดดขีึน้  แตอยางไรกต็ามการนาํเทคนคินีม้าใชยงัไม
เปนท่ียอมรับอยางแพรหลาย  เน่ืองจากแนวความคิดท่ี
คิดวาโครงสรางแข็ง  เชน  คอนกรีต  หรือหิน  มีราคา
ถกูกวา  ปลอดภยักวา  มัน่คงกวา ทาํไดรวดเรว็กวา  แขง็
แรงทนทานมากกวา  ประมาณการในการกอสรางไดงาย
กวา และสามารถทาํนายหรอืเหน็ถึงผลท่ีจะไดรบัอยางไม
คลาดเคล่ือน  จงึเปนเหตใุหหลายครัง้เทคนคิชวีวศิวกรรม
ดนิถูกมองขาม ทัง้ๆ ทีบ่างคร้ังเปนการแกปญหาของพ้ืนท่ี
ที่มีความเสี่ยงสูงหรือพื้นท่ีที่ยากตอการเขาถึง  ซึ่งเหมาะ
ที่จะใชธรรมชาติเขามาชวยเปนอยางยิ่ง  

ภาพขางลางแสดงใหเห็นถึงการใชผาหมดินและหมอน  
กันดินที่ผลิตจากใยปาลม เพื่อปองกันการกัดเซาะริม
ทางหลวงในจังหวัดกระบี่  ซึ่งเปนโครงการทดลองเบ้ือง
ตนและทําในชวงส้ันๆ บนขอบของทางหลวง  พบวามีการ
ใชทอนไมปกแทนหมุด (dead stake)  เพื่อยึดผาหมดิน
และหมอนกันดินใหคงที่  แตยังไมมีการใชพืชพรรณเพ่ือ
ชวยในการยึดหนาดนินอกเหนือจากผาหมดนิ  อาจจะใช
เวลานานกวาพชืพรรณจะสามารถเจรญิเตบิโตไดเองตาม
ธรรมชาติ    ตามหลักการของเทคนิคชีววิศวกรรมน้ันจะ
ไมใชหมดุไมปกเพือ่ยดืผาหมดนิเพยีงอยางเดยีว แตจะใช
ทอนไมสดเปนหลกัและมกีารใชหมุดไมเสรมิในบางกรณี
เชนกรณีนี้จะใชหมุดไมปกเพื่อรับนํ้าหนักของหมอนกัน
ดินเพื่อเสริมโครงสรางใหมีความแข็งแรงมากขึ้น  

เตรียมมาเพ่ือมาประกอบหรือจดัวางลงบนพ้ืนที ่ สิง่ท่ีเรา
คุ นเคยกันดีคงจะเปนกระสอบทรายหรือกระสอบดิน  
กลองกระชุหนิ  และ คอนกรีตยนูติสาํเร็จรปูแบบตางๆ ที่
เปนแบบโครงสรางสําเร็จรูป นอกจากน้ีพื้นผิวที่มีชีวิต 
(live surfaces) ยังสามารถนํามาปรับเปนผนังหรือ
หลังคาไดอีกดวย

จากภาพดานบนแสดงใหเห็นถึงแนวคิดในการปรับใช
ระบบโครงสรางสําเร็จรูปที่ใชในงานการกอสรางท่ัวไป  
ภาพผนังสีเขียวสําเร็จรูปที่ออกแบบมาเพ่ือสวนแนวตั้ง  
แตหากพิจารณาดูอาจจะนําแผนคอนกรีตสําเร็จรูปมา
ปรับใชเพ่ือใหเปนโครงสรางเพื่อเสริมความมั่นคงใหกับ
พืน้ท่ีลาดเอยีงไดอยางสวยงาม  ดงันัน้การประยุกตใชวสัดุ
โครงสรางสําเร็จรูปท่ีมีใชกันอยางแพรหลายอาจจะนําไป
สูอีกทางเลือกหนึ่งในการออกแบบ เชน ทอระบายนํ้าปูน   
แผนกระเบื้องลอนคู  แผนคอนกรีตสําเร็จรูป ฯลฯ นํามา
ประยกุตเพ่ือใหเอือ้ตอการเจรญิเตบิโตของพชืพรรณ  และ
นํามาประกอบกับโครงสรางดวยเทคนิคชีววิศวกรรมดิน
เพื่อเสริมความแข็งแรงใหกับโครงสราง

การใชเทคนิคชีววิศวกรรมดินอยางเต็มรูปแบบในการ
ปองกันการกัดเซาะในประเทศไทยยังอยูในชวงของการ
ทดลองใชในการปองกันการกัดเซาะพังทลายของดินหลาย
โครงการหลีกเล่ียงการใชโครงสรางทางวิศวกรรมแบบ
ดัง้เดมิและหนัมาพฒันาเทคนคิทางชวีวศิวกรรมดนิใหใช

ภาพที่ 4: แสดงใหเห็นถึงการใชผาหมดินและหมอนกันดินที่ผลิตจากใยปาลมเพื่อปองกันการกัดเซาะ
(ที่มา: บันทึกภาพท่ีจังหวัดกระบ่ี  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2550)
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นอกจากใชปองกันการกัดเซาะพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง
แลวชีววิศวกรรมดินยังสามารถใชไดกับพื้นที่ริมนํ้าและ
พืน้ทีช่ายฝงเปนอยางด ี แตตองพจิารณาถึงพืน้ทีท่ีเ่หมาะ
สมและชวงเวลาเปนสําคัญ  เนื่องจากมรสุมมีผลกับการ
กัดเซาะพ้ืนที่ชายฝงเปนอยางมาก  

ภาพดานลางแสดงใหเห็นขอบตลิง่ของสระนํา้ในโครงการ
สนามกอลฟที่ไดนําเอาเทคนิคชีววิศวกรรมมาใชในการ
ปองกันการกัดเซาะ  เม่ือระยะเวลาผานไปพืชพรรณก็จะ
ขึ้นปกคลุมสวยงาม

เทคนิคทางชีววิศวกรรมดินสรางใหเกิดพื้นผิวที่มีชีวิต 
(live surfaces)  ตางจากการใชพชืพรรณเพียงเพ่ือความ
สวยงามใหกับโครงการเทานั้น  การฟนฟูพื้นท่ีดวยพืช
พรรณจึงมีความจําเปนอยางยิ่งตอสิ่งแวดลอม  หาก
บุคคลที่เกี่ยวของมีจิตสํานึกและคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่ง
แวดลอม  การเก็บรักษาพืชพรรณเดิมในโครงการ  การ
ลดการตัดตนไมในโครงการกอนการพัฒนา  จะชวยใน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมไดเปนอยางมาก  ตนไมทุกตนที่
ปลูกมีคุณสมบัติมากมายโดยเฉพาะในการชวยบรรเทา
และควบคมุการกดัเซาะทีจ่ะเกดิขึน้ในโครงการซึง่ไมวาจะ
เปนเทคโนโลยีทันที่สมัยแคไหนก็ไมสามารถทดแทนได  
นอกจากนีพ้ชืพรรณยังชวยลดการใชพลงังาน  ใหอากาศ
ที่บริสุทธิ์  ลดมลพิษท่ีมีอยู ทั่วไป  และลดรอยเทา
คารบอนในเขตเมือง  ดังนั้นการคํานึงถึงการใชเทคนิค
ทางชวีวศิวกรรมดนิโดยมพีชืพรรณเปนสวนประกอบของ
หลกัของโครงสรางเพ่ือเสริมความม่ันคง  โดยเทคนิคนีไ้ด

รับการพัฒนาอยางตอเน่ืองพรอมกับการผสมผสาน
ววิฒันาการทางวิศวกรรมโครงสรางใหเกดิความสวยงาม  
มีชีวิตชีวาสรางความกลมกลืนกับธรรมชาติแลว ยัง
สามารถนํามาปรับใชประกอบเปนผนังสีเขียว  สวนทาง
ตั้ง (vertical green) หรือหลังคาสีเขียว (green roof)   
ได  เปนการพัฒนาเพื่อระบบนิเวศที่ยั่งยืนตอไป
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