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น้อมน าแนวทางตามพระราชด าริของ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช 

 

ในพื้นท่ีโครงการปลูกสร้างสวนป่าพระองคท์่านทรงเห็นวา่ หากพื้นท่ีใดท่ีพอเป็นประโยชน์

ต่อราษฎรในการท าเกษตรกรรมโดยใช้มาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ า ได้เพื่อจะได้มีท่ีท ากินถาวรก็

เห็นสมควรด าเนินการ ทั้งน้ีพระองคท์่านทรงมีพระราชด าริดงัน้ี 

 

“ การท าโครงการปลูกสร้างสวนป่าน้ัน น่าจะพจิารณาสงวนพืน้ทีเ่หมาะสม   ไว้ส าหรับเป็น

แปลงเพาะปลูกบ้าง ทั้งนี้แม้กระทั่งพื้นที่ลาดชันตามไหล่เขา ก็อาจท าเป็นลักษณะขั้นบันได

เพ่ือท าเป็นที่ท ากินของราษฎร เช่น ปลูกข้าวไว้ได้เช่นกัน ส าหรับราษฎรที่มาช่วยงาน

ปลูกป่าทดแทนจะได้สามารถเข้าท ากินและอยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง ไม่ต้องบุกรุกเขตป่า

สงวนเพ่ือไปเปิดทีท่ ากนิใหม่อกีต่อไป ” 

พระราชด าริ ณ บา้นตน้ลุง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 เม่ือวนัท่ี 13 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2522 

 

 

“ ...ปลูกป่าไม่ใช้สวนป่าไม่ต้องปลูกเป็นแถวเป็นแนว... 

   การปลูกป่าต้องไม่ตัดไม้พืน้ล่างจนท าให้พื้นทีเ่ตียนโล่ง 

   จะต้องรักษาไม้พืน้ล่างต่างๆเอาไว้ด้วย เพ่ือให้เกดิ  

    การพึง่พา เกือ้หนุนซ่ึงกนัและกนัในระบบนิเวศน์...” 

พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันาหว้ยทราย 

เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ.2541 
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บทน า 

 

 การจดัท าคู่มือการปักหลกัหมายแนวปลูกโดยใช้เอ–เฟรม เพื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่าแบบอนุรักษ์

ดินและน ้า เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูป้ฏิบติังานให้ทราบถึงวิธีการจดัท าเคร่ืองมืออุปกรณ์

เอ–เฟรม และวิธีการใชเ้อ-เฟรมในการด าเนินการก าหนดต าแหน่งปลูกตน้ไมเ้พื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่า

ในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพในพื้นท่ีสูงชนั เน่ืองจากการปักหลกัหมายแนวปลูกโดยใช้เอ–เฟรมเป็น

การก าหนดต าแหน่งปลูกตน้ไมต้ามแนวระดบัท่ีเท่ากนัต่อเน่ืองกนัไป ซ่ึงแนวระดบัน้ีจะมีลกัษณะ

เหมือนกบัเส้นลายขอบเขา(Contour Line) หรือแนวขั้นบนัไดขวางทางลาดชนัของภูเขาโดยก าหนด

ระยะปลูกห่าง 2 เมตรระหวา่งตน้ไมใ้นแนวเดียวกนั และระยะห่างระหวา่งแถวตน้ไม ้4 เมตรหรือ

อาจใชร้ะยะ 6 เมตร เพื่อให้สามารถใชป้ระโยชน์ในพื้นท่ีระหวา่งแถวได ้เม่ือปลูกตน้ไมร้ะยะของ

ตน้ไมท่ี้ชิดกนัจะช่วยสกดัการไหลบ่าของน ้าบนพื้นท่ีสูงท่ีไหลลงสู่ท่ีต ่าไดเ้วลาฝนตกและการปักหลกั

หมายแนวปลูกโดยใช้เอ–เฟรมซ่ึงเป็นการปักหลกัตามแนวระดบัท่ีเท่ากนัอย่างต่อเน่ืองมีผลท าให้

ระยะห่างระหว่างแถวท่ีปักหลกัหมายแนวปลูกไม่คงท่ีท าให้ตน้ไมท่ี้ปลูกไม่เหมือนการจบัตน้ไม ้  

มาเขา้แถวเหมือนสวนป่าทัว่ไปและมีสภาพใกลเ้คียงกบัป่าธรรมชาติ 

 

                                                    

                                                  อภิรักษ ์ทหรานนท ์

                                                 นกัวชิาการป่าไมช้ านาญการพิเศษ 

                                              ส่วนปลูกป่าภาครัฐ  ส านกัส่งเสริมการปลูกป่า 

                                               2559 
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ความเป็นมา 

 
ในปี พ.ศ.2535 โครงการพฒันาป่าไมเ้ขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  ซ่ึงเป็นโครงการภายใต้

ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมป่าไม ้กองทพับก และได้รับความ
สนับสนุนวสัดุอุปกรณ์ และนักวิชาการต่างประเทศ จากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ส านักงานใหญ่ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค 
(UNDP/FAO) ไดจ้ดัส่งคณะเจา้หน้าท่ีโครงการฯเดินทางไปดูงาน Forest Plantation  ณ ประเทศ
ฟิลิปปินส์ จากการดูงานตอนหน่ึงไดเ้ห็นการท าแปลงนาแบบขั้นบนัไดโดยใช้อุปกรณ์อยา่งง่ายๆ
ลกัษณะเหมือนอกัษรตวั A ในภาษาองักฤษ ผูกเชือกกบัลูกมะพร้าวเพื่อท าการถ่ายระดบัความสูง
จากระดบัน ้ าทะเลของพื้นท่ีท่ีเท่ากนั 2 จุด คือบริเวณขาทั้งสองขา้งของตวัอกัษร A โดยท าเป็นแนว
ขวางทางลาดชนัของภูเขา ก่อนลงมือถาก ขดุ และยอ่ยดิน เพื่อขยายพื้นท่ีเป็นแปลงนาขา้ว  

 
โครงการพฒันาป่าไมเ้ขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์  จึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาจดัท าอุปกรณ์ถ่าย

ระดบัความสูงน้ีจากเคร่ืองมือช่างไมอ้ยา่งง่ายๆ แลว้เรียกเคร่ืองมือน้ีวา่ เอ-เฟรม  (A-Frame) ตามลกัษณะ
ของเคร่ืองมือ และไดน้ า เอ-เฟรม มาทดลองใช้ในการปักหลกัเพื่อก าหนดต าแหน่งปลูกตน้ไมต้ามแนว
ระดบั (Contour) ส าหรับการปลูกสร้างสวนป่าในพื้นท่ีโครงการพฒันาป่าไมเ้ขาคอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์ ท่ีมี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชนัจ าเป็นตอ้งมีมาตรการในการอนุรักษดิ์นและน ้ า ส าหรับพนัธ์ุไมท่ี้จะ
ปลูกตอ้งค านึงถึงชนิดไมใ้นถ่ินเดิม ไมโ้ตเร็ว ไมโ้ตช้าและไมเ้บิกน าตามชนิดของป่า ท่ีเหมาะสมกบั
สภาพพื้นท่ี ระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเล  ลกัษณะดิน  ความลึกของดิน ปริมาณน ้ าฝน และปริมาณ
ความช้ืนในดินบริเวณท่ีจะปลูกสร้างสวนป่านั้นๆ การปักหลกัเพื่อก าหนดต าแหน่งปลูกตน้ไมต้ามแนว
ระดับ (Contour) คือการก าหนดต าแหน่งปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวขวางทางลาดชันของภูเขาเพื่อเป็นแนว
ป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของดิน และชะลอการไหลบ่าของน ้าฝน จึงสามารถอนุรักษไ์ดท้ั้งดิน และน ้ า 
ซ่ึงหากปลูกควบคู่กบัพืชปกคลุมดิน และหญา้แฝก จะสามารถช่วยลดการชะลา้งหนา้ดิน ทั้งยงัสามารถ
เก็บรักษาความช้ืนไวใ้นดิน และส่งผลดีต่อตน้ไมท่ี้ปลูกใหเ้จริญเติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว 

 
 จากสถานการณ์ในปัจจุบนัปัญหาป่าไมเ้ส่ือมสภาพในพื้นท่ีเขาสูงชนั 13 จงัหวดั ทางภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สาเหตุเกิดจากการบุกรุกถือครองพื้นท่ีป่าตน้น ้ าล าธารซ่ึงส่วนมากเป็น
พื้นท่ีลุ่มน ้ าชั้น 1   2  พื้นท่ีส่วนมากมีลกัษณะเป็นภูเขาสูงชนั เพื่อท าการปลูกพืชเกษตรเชิงเด่ียว เช่น 
ขา้วโพด และพืชไร่อ่ืนๆ โดยการไถเปิดหนา้ดิน เม่ือฝนตกลงมาปริมาณน ้ าฝนท่ีไหลบ่าจะกดัเซาะ และ
พัดพา ดินจากยอดเขาไหลลง สู่ ด้ าน ล่ าง  เ ป็ นสา เห ตุท า ให้ เ กิ ด อุ ทกภัย ดินถ ล่ มส ร้ า ง
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ความเสียหายทั้งชีวติและทรัพยสิ์นเป็นจ านวนมาก นอกจากน้ีน ้ าฝนยงัพดัพาเอาตะกอนดินไหลลงสู่อ่าง
เก็บน ้ า ล าห้วยน้อยใหญ่ตลอดจนถึงแม่น ้ า เป็นเหตุให้เกิดการสะสมของตะกอนดินในแหล่งเก็บกกัน ้ า 
ท าใหไ้ม่สามารถน าน ้ ามาใชเ้พื่อการอุปโภค บริโภค ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนได ้ 

 
ดังนั้ นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา และลดการชะล้างพงัทลายของดินในพื้นท่ีเขาสูงชัน จึง

จ าเป็นตอ้งมีการก าหนดมาตรการ หรือแนวทางด้านการอนุรักษ์ดิน และน ้ า ในการด าเนินการฟ้ืนฟู
สภาพป่า หรือแมแ้ต่การควบคุม ส่งเสริม และประชาสัมพนัธ์ให้ความรู้แก่เกษตรกรผูย้ากไร้ในพื้นท่ี
ดงักล่าวอยู่ในพื้นท่ีได ้โดยให้อยูบ่นพื้นฐานของการอนุรักษดิ์น และน ้ า จึงไดจ้ดัท าคู่มือการปักหลกั
หมายแนวปลูกโดยเอ–เฟรมข้ึน เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบติัในการฟ้ืนฟูสภาพป่าแบบอนุรักษดิ์นและ
น ้ า และเพื่อเป็นสร้างความรู้ความเขา้ใจให้กบัผูป้ฏิบติังาน และเกษตรกรให้ทราบถึงวิธีการจดัท า
เคร่ืองมืออุปกรณ์เอ–เฟรมและวิธีการใช ้ เอ-เฟรมในการด าเนินการก าหนดต าแหน่งปลูกตน้ไม ้อยา่ง
ถูกวธีิเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่า และการท าการเกษตรในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพในพื้นท่ีเขาสูงชนั  

 
วตัถุประสงค์ 

 
1. เพื่อใชเ้ป็นคู่มือใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีและผูส้นใจ 

 
2. เป็นรูปแบบแปลงสาธิตในการปลูกสร้างสวนป่าเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่าแบบอนุรักษดิ์นและ

น ้า ในพื้นท่ีป่าไมเ้ส่ือมสภาพในพื้นท่ีสูงชนั (เขาหวัโลน้) 13  จงัหวดั 
 

3. เพื่อใชแ้นวปลูกตน้ไมท่ี้ต่อเน่ืองกนัเป็นแนวกั้นสามารถชะลอการไหลบ่าของน ้ าฝน เพิ่ม
ความช้ืนในดินและป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของดิน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
1.  ท าให้ผูป้ฏิบติังานทราบถึงวิธีการจดัท าเคร่ืองมืออุปกรณ์  เอ–เฟรมและวิธีการใช้เอ-เฟรม

ในการท าแนวระดบัเพื่อปลูกตน้ไม ้ซ่ึงเป็นการฟ้ืนฟูพื้นท่ีสูงอยา่งย ัง่ยนื 
 
2.  เป็นแปลงสาธิตดูงานเร่ืองของการปลูกต้นไม้ตามแนวระดับ หรือแนวขั้นบันได

ขวางทางลาดชนัของภูเขา เหมาะกบัการฟ้ืนฟูสภาพป่าในพื้นท่ีป่าเส่ือมสภาพบนพื้นท่ีสูงชนั 
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3.  เม่ือปลูกตน้ไมแ้ละพืชคลุมดิน จะช่วยสกดัการไหลบ่าของน ้ าฝนท่ีตก ส่วนรากของ
ตน้ไมท่ี้ปลูกสามารถยดึดินป้องกนัการกดัเซาะพงัทลายของดินและท าใหดิ้นมีความช้ืนเพิ่มข้ึน 

 
การปักหลักหมายแนวปลูกโดยใช้เอ–เฟรม 

 
ในการด าเนินการปักหลักหมายแนวปลูกโดยใช้เอ–เฟรมเพื่อการฟ้ืนฟูสภาพป่าแบบ

อนุรักษดิ์นและน ้า มีขั้นตอนท่ีตอ้งศึกษาท าความเขา้ใจ 2 ขั้นตอน คือ 

1.การจดัท าเคร่ืองมืออุปกรณ์เอ–เฟรม 

การจดัท าเคร่ืองมืออุปกรณ์เอ–เฟรม คือ การน าหลกัการทางคณิตศาสตร์ คือ รูป 3 เหล่ียมดา้นเท่า
มาใช ้คือ เม่ือขาหรือดา้น 3 ดา้นของ 3 เหล่ียมดา้นเท่ารูปเล็ก ท่ีดา้นทั้ง 3 มีขนาด 1 เมตร จะท าให้ขาหรือ
ดา้นของ 3 เหล่ียมรูปใหญ่ท่ีขยายขาหรือดา้นทั้ง 2 ดา้นให้มีขนาดยาว 2 เมตร จะท าให้เกิด 3 เหล่ียม
ดา้นเท่ารูปใหญ่ มีดา้นทั้ง 3 ขนาด 2 เมตรดว้ย 
  

1.1 อุปกรณ์ในการท าเคร่ืองมือ เอ-เฟรม ประกอบดว้ย 
 

1)ไมข้นาดกวา้ง 2 น้ิว หนา 1.0 น้ิว ยาว 2.10 เมตร จ านวน 2 อนั 
 

2) ไมข้นาดกวา้ง 2 น้ิว หนา 1.0 น้ิว ยาว 1.00 เมตร จ านวน 1 อนั 
 

3)น๊อตเบอร์ 10 ความยาวตามความหนาของไม ้จ านวน 3 ตวั 

                                                                                           
 
 
 
ภาพท่ี 1  อุปกรณ์ในการท าเคร่ืองมือ เอ-เฟรม  

2.ไมข้นาดกวา้ง 2 น้ิว หนา 

1.0 น้ิว ยาว 1.00 เมตร  

1.ไมข้นาดกวา้ง 2 น้ิว หนา 1.0 น้ิว 

ยาว  2.10 เมตร 
3.น๊อตเบอร์ 10 ความยาว

ตามความหนาของไม ้ 
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ภาพท่ี 1  (ต่อ) 
 

4)ท่ีวดัระดบัน ้าขนาดเล็ก จ  านวน 1 อนั 
 
5) สายรัดพลาสติก ขนาด 6 น้ิว จ  านวน 2 เส้น 

 
6) สวา่นเจาะรูขนาดเล็กพร้อมดอกสวา่น จ านวน 1 ตวั 

 
7) ไมไ้ผย่าว 4 เมตร จ านวน 1 ล า  

 
8) ลูกด่ิงช่างไมข้นาดเล็ก จ  านวน 1 ลูก 

 
9) เตา้เชือก จ านวน 1 อนั   

4.ท่ีวดัระดบัน ้าขนาด

เล็ก  

5.สายรัดพลาสติก 

ขนาด 6 น้ิว 

6. สวา่นเจาะรูขนาดเล็ก

พร้อมดอกสวา่น 

7. ไมไ้ผย่าว 4 เมตร 8. ลูกด่ิงช่างไมข้นาดเล็ก 9. เตา้เชือก 
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1.2 ขั้นตอนการท าอุปกรณ์เอ-เฟรม 
      

1) น าไมย้าว 2.10 เมตร มาวดัขนาดความยาวไมท่ี้1.00 เมตรและ2.00 เมตร    แลว้
เจาะรูตรงกลางของดา้นกวา้งคือห่างจากขอบไม ้1 น้ิว ทั้ง 2 อนั 

 
2) น าไมย้าว 1.00 เมตร มาวดัความยาวไมใ้หห่้างจากปลายแต่ละขา้ง 1 น้ิว แลว้เจาะรู

ตรงกลางของดา้นกวา้งคือห่างจากขอบไม ้1 น้ิว 
  

3) น าน๊อตมายดึรูท่ีเจาะไวท้ั้ง 3 ดา้น 
 

4) น าท่ีวดัระดบัน ้าขนาดเล็กวางตรงเส้นก่ึงกลางไมย้าว 1 เมตรแลว้มดัดว้ยสายรัด
พลาสติกใหแ้น่น แลว้ตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของอุปกรณ์เอ-เฟรมจากระดบัน ้า(ภาพท่ี 2 และ3)     
                                 

       
 
ภาพท่ี 2  แสดงการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงของอุปกรณ์เอ-เฟรม 
 

 

ภาพท่ี 3  อุปกรณ์เอ-เฟรม 

ท่ีประกอบเสร็จเรียบร้อย 



6 
 

2. วธีิการพิจารณาลูกเนินและการด าเนินการปักหลกั ดงัน้ี 
 

2.1 ต้องพิจารณาลูกเนินท่ีมีความลาดชันเหมาะสม ไม่มีความลาดชันมากหรือราบ
เกินไป ควรพิจารณาลูกเนินท่ีมีความลาดชนัปานกลางระหวา่งบริเวณลาดชนัมากกบับริเวณลาดชนั
น้อย เพราะเม่ือท าแนวเร่ิมการถ่ายแนวระดบัโดยใช้ เอ-เฟรม จากจุดบนเนินสูงสุดถึงจุดล่างสุด 
เรียกเส้น Base line จะสามารถท าการถ่ายแนวระดบัไดโ้ดยเส้นแนวระดบัจะไม่ตดักนั(ภาพท่ี 4  5 
และ 6) 

 
 
ภาพท่ี 4  แสดงเนินเขาในพื้นท่ี ม. 6  บา้นข่ึงใต ้ ต าบลข่ึง  อ าเภอเวยีงสา  จงัหวดัน่าน 
 

 
 
 
ภาพท่ี 5  จ  าลองการ
พิจารณาวางแนว Base-
Line  ใน 3 ลกัษณะ 
ดา้นขา้ง 

 

 

10 
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จากภาพท่ี 4 และ 5  เป็นการจ าลองการวางแนว Base-Line  ใน 3 ลกัษณะ ดา้นขา้ง คือ เส้น 
A  เส้น  B และ เส้น C 

 

1) ถ้าใช้เส้น A ซ่ึงมีความลาดชันมากเป็น Base-Line  เม่ือตั้งระยะระหว่างแถวตาม
แนวด่ิง 4 เมตร เม่ือปักหลกัไปถึงบริเวณท่ีราบระยะห่างระวางแถว จะกวา้งเกินไป วิธีแกไ้ข คือ 
จะตอ้งมีการท าแนวเสริมช่องวา่งโดยใชร้ะยะปลูก 2 เมตร ต่อเน่ืองไปจนถึงเส้นท่ีมีความกวา้งปกติ 
 

2) ถา้ใชเ้ส้น C ซ่ึงมีความลาดชนันอ้ยหรือราบเป็น Base-Line เม่ือตั้งระยะระหวา่ง
แถวตามแนวด่ิง 4 เมตร เม่ือปักหลกัไปถึงบริเวณท่ีมีความลาดชนัสูงจะท าให้ระยะห่างระหวา่งแถว
แคบหรือตดักนั ดงันั้นวธีิแกไ้ข คือ ควรปรับโดยการค่อยๆขยบัเส้นแนวจากเดิมใหต้ ่าลง 
   
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 6  จ  าลองการพิจารณาวางแนว Base-Line  ใน 3 ลกัษณะ ดา้นบน 
 

3) ถา้ใชเ้ส้น B เป็นแนว Base-Line ท่ีเป็นค่า Slope ตวัแทนของเนินเขาจะมีแนวเส้น
ระหวา่งแถวถ่ีบา้ง กวา้งบา้ง ซ่ึงจะมีปริมาณใกลเ้คียงกนั จึงสามารถเฉล่ียระยะความกวา้งของแนว
ไดพ้อๆ กนั 

 
ข้อส าคัญ  

 
1. เม่ือจะด าเนินการเร่ิมตน้ปักหลกัทุกคร้ังจะตอ้งท าการเช็คความแน่นอนของอุปกรณ์ก่อน 

เพื่อกันความคาดเคล่ือน โดยการน าขาเอเฟรมมาตั้ง ณ จุดท่ีมีระดับน ้ าอยู่ตรงกลางพอดี ให้ท า
เคร่ืองหมายตรงจุดท่ีขาเอเฟรมตั้งอยู ่แลว้ท าการสลบัจุดตั้งขาตรงจุดท่ีท าเคร่ืองหมายไว ้หากระดบั
น ้ ายงัอยู่ตรงการ แสดงว่าอุปกรณ์เอเฟรมตวัน้ีใช้ได ้แต่ถา้ระดบัน ้ าไม่อยู่ตรงการแสดงว่าอุปกรณ์
ลูกน ้า คาดเคล่ือนตอ้งปรับแกโ้ดยการขยบัระดบัน ้าแลว้ใหเ้ช็คความแน่นอนตามวิธีเดิมอีกคร้ัง หรือ
จนกวา่จะใชก้ารได ้
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2. เม่ือออก Base-Line แลว้ การเร่ิมตน้ปักหลกัแถวถดัไปตอ้งมาเร่ิมท่ีจุดท่ีก าหนดไวต้รง
เส้น Base-Line  โดยใช้ เอ-เฟรม วางแนวระยะตน้ไม ้2 เมตร จนไปถึงแนวร่องน ้ าให้หยุดแลว้กลบัไป
เร่ิมปักออกจากเส้น Base-Line อีกคร้ังหน่ึง และเม่ือเปล่ียนเขาหรือเนินเขาใหม่จะตอ้งมีการออก 
Base-Line ใหม่ทุกๆ คร้ัง 

 
2.2 การด าเนินการปักหลกัดว้ยอุปกรณ์เอ-เฟรม 

 
1) จุดเร่ิมตน้ให้เร่ิมจากยอดสูงสุดของพื้นท่ีด าเนินการโดยก าหนดแนว Base-Line 

ตามความลาดชนัของแนวเขา (Slope) ท่ีเหมาะสมไม่ชนัหรือราบเกินไป 
 

2) น าไมไ้ผ่ยาวขนาด 4 เมตร พาดดว้ยเชือกทิ้งเชือกท่ีปลายดา้นหน่ึงซ่ึงผูกติดกบั
ลูกด่ิงเพื่อก าหนดหลกัระหวา่งแนว 4 เมตร เร่ิมจากยอดสูงสุดจนถึงปลายเนินเป็นการวางแนว Base-
Line ระยะ 4 เมตร  เพื่อใชเ้ป็นจุดเร่ิมตน้ของการใชอุ้ปกรณ์เอ-เฟรม ในการปักหลกัหมายแนวเป็นปลูก
ตน้ไมร้ะยะ2 เมตร (ภาพท่ี  7 และ 8) 

          

ภาพท่ี  7  จ  าลองวธีิการใชไ้มไ้ผย่าว 4 เมตรเพื่อก าหนดจุดระหวา่งแนว 4 เมตร แนว Base-Line

 

ภาพท่ี 8  จ  าลองการวางจุดระยะ 4 เมตร ของเส้น Base-Line 
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3) ชุดด าเนินการปักหลกัหมายแนวปลูกมี 3 ชุด ชุดละ จ านวน 2 คน และคนขนหลกั 1 
คน ซ่ึงแบ่งหนา้ท่ี ดงัน้ี (ภาพท่ี 9) 

 
- คนหน่ึงควบคุมขาของ เอ-เฟรม ให้อยูร่ะดบัเดียวกนัโดยสังเกตจากท่ีวดัระดบัน ้ า

ท่ีติดอยู่กับเอ-เฟรม เม่ือปักหลักแล้วให้หมุนขาของเอ-เฟรม ไปด้านข้างเพื่อหาจุดท่ีมีระดับน ้ า
เท่ากบัจุดหมุน 

 
- คนหน่ึงคอยถือหลกัไมต้ามและปักหลกั เม่ือคนควบคุม เอ-เฟรม ให้สัญญาณ 

(ภาพท่ี 10 และ 11) 
 

- คนหน่ึงคอยขนหลกัมาส่งใหชุ้ดเอ-เฟรม ทั้ง 2 ชุด 
 
หมายเหตุ : ถา้หากพื้นท่ีด าเนินการมีหญา้สูงให้จดัคนงานเพิ่มอีกชุดละ 1 คน เพื่อท าการถางน าไป

ขา้งหนา้ 
 

       
 
ภาพท่ี 9  ชุดด าเนินการปักหลกัหมายแนวปลูก         
 

 

ภาพท่ี 10  การเร่ิมตน้ปักหลกั 
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ภาพท่ี 11   การปักหลกัต่อเน่ืองเป็นแนว 
 
 3. การถากเป็นแนวเดินดา้นล่างของแนวปักหลกัหมายแนว 
 

    
 
ภาพท่ี 12  การใชแ้รงงานคนถากเป็นแนวเดินดา้นล่างของแนวปักหลกัหมายแนว 
  

  
 
ภาพท่ี 13  แสดงหลกัท่ีปักหมายแนวปลูกโดยใชเ้อ–เฟรม ในพื้นท่ี ม. 6 บา้นข่ึงใต ้ต าบลข่ึง  
               อ  าเภอเวยีงสา จงัหวดัน่าน 
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 การถากเป็นแนวเดินดา้นล่างของแนวปักหลกัหมายแนวบริเวณบา้นข่ึงใต ้ต าบลข่ึง อ าเภอ
เวียงสา จงัหวดัน่าน จะด าเนินการปลูกหญา้แฝก หรือหยอดถัว่มะแฮะ ซ่ึงเป็นการช่วยปรับปรุงดิน 
และอนุรักษดิ์น และน ้ าอีกทางหน่ึง จ าควรมีความรู้เก่ียวกบัหญา้แฝก ท่ีมีความสามารถในการยึดเกาะ
ดินดี มีความสามารถในการดูดซับสารพิษในดิน  และถัว่มะแฮะซ่ึงเป็นพืชคลุมดินท่ีสามารถสร้าง
รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรแทนขา้วโพด 
 

พืชคลุมดิน และปรับปรุงดิน  

 

ในการปลูกฟ้ืนฟูป่าเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน ้ าบริเวณบา้นข่ึงใต ้ต าบลข่ึง อ าเภอเวียงสา 

จงัหวดัน่าน จะใชพ้ืชคลุมดิน และปรับปรุงดิน คือ หญา้แฝก และถัว่มะแฮะ จึงควรทราบดงัน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี 14  หญา้แฝกในถุงเพาะช า 

 

หญ้าแฝก(Vetiveria spp.)   

 

 การปลูกหญา้แฝกเพื่อการอนุรักษ์ดิน และน ้ า (ส านกัส่งเสริมการปลูกป่า, 2555) ระบุว่า 

หญา้แฝกมีรากท่ีแผก่วา้งและหยัง่ลึกลงไปในดินไดย้าวมาก มีรายงานบางฉบบัให้ขอ้มูลวา่มีความ

ยาวถึง 3 เมตร (กรมพฒันาท่ีดิน, 2550) เหมาะท่ีจะน าไปปลูกเพื่อการกนัดินพงัทลายในพื้นท่ีท่ีมี

ความลาดชนั หรือบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ี เช่น ริมถนน ขอบบ่อน ้ า คลองส่งน ้ า หรือ

พื้นท่ีทางการเกษตร เป็นต้น นอกจากน้ี หญ้าแฝก(ภาพท่ี 14)เป็นพืชท่ีทนแล้งและไฟป่าได้ดี 

เจริญเติบโตไดดี้ในท่ีเปิดโล่ง และตอ้งการแสงแดดมาก จึงเหมาะสมท่ีจะน าไปปลูกในบริเวณท่ี
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แห้งแลง้และเส่ือมโทรม เพื่อการปรับปรุงคุณภาพของดินเพิ่มอินทรียวตัถุและแร่ธาตุให้กบัดิน ซ่ึง

เป็นการปรับปรุงสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการเจริญเติบโตของกลา้ไมช้นิดต่าง ๆ และพฒันาเป็น

ป่าไมท่ี้อุดมสมบูรณ์ต่อไป ซ่ึงถือวา่หญา้แฝก มีความส าคญัต่อการอนุรักษดิ์น น ้ าและการฟ้ืนฟูป่าไม้

เป็นอยา่งยิง่ 

 

1.ประโยชน์ของหญา้แฝก 

  

หญา้แฝกนอกจากจะน าไปปลูกเพื่อการอนุรักษดิ์น และน ้า แลว้ส่วนต่าง ๆ ของหญา้แฝกยงั

น าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นต่าง ๆไดอี้ก ดงัน้ี  

 

1.1 ล าตน้และใบ น าไปใช้ท าวสัดุมุงหลงัคา ท าเชือก สานเป็นหมวกหรือตะกร้า ส่วน

ของล าต้นและใบท่ีตดัออกใช้เป็นวสัดุคลุมดิน และท าปุ๋ยหมกั นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัอีกเป็น

จ านวนมากท่ี น าล าตน้และใบหญา้แฝกไปเป็นวสัดุทดแทนไม ้ประดิษฐ์เป็นส่ิงของเคร่ืองใช้ได้

หลากหลายชนิด เช่น วรธรรม (ไม่ระบุปีท่ีพิมพ)์ ได้ท าการศึกษาเพื่อน าหญา้แฝกไปพฒันาเป็น

ผลิตภณัฑ์วสัดุทดแทนไม ้พบว่าหญา้แฝกสามารถน าไปผลิตแผ่นประกอบชีวภาพจากหญา้แฝก 

(Bio-Composite)  ผลิตแผน่พลาสติกเสริมแรงดว้ยหญา้แฝก (Natural Fiber Reinforced Plastic 

Composite) และผลิตแผน่ฉนวนความร้อนเสริมแรงดว้ยหญา้แฝก เป็นตน้ ซ่ึงถือเป็นการพฒันาการ

ใชป้ระโยชน์และสร้างมูลค่าใหก้บัหญา้แฝกไดเ้ป็นอยา่งดี 

  

1.2 ราก  ใช้ท  าเคร่ืองสมุนไพรและเคร่ืองประทินผิว น าไปกลั่นท าน ้ าหอม และยา

ป้องกนัแมลง ศตัรูพืช และก าจดัปรสิตในสัตวเ์ล้ียง นอกจากน้ีรากท่ีหย ัง่ลึกลงไปในดินเม่ือตายลง

จะยอ่ยสลายเพิ่ม อินทรียวตัถุและแร่ธาตุใหก้บัดิน  

 

1.3 ประโยชน์ในด้านการควบคุมมลพิษ นอกจากหญ้าแฝกจะน าไปใช้ในด้าน

การเกษตร หัตถกรรมแล้วยงัมีบทบาทร่วมในการช่วยลดมลภาวะอีกดว้ย นักวิจยัท่ีน้อมน าแนว

พระราชด าริไปต่อยอดพบวา่หญา้แฝกมีคุณสมบติัทนต่อไนเตรตและฟอสเฟตในปริมาณสูง รวมทั้ง

โลหะหนกัและสารเคมีท่ีใชใ้นการท ากสิกรรม  ซ่ึงเม่ือมีปริมาณสูงก็มีความเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ปัจจุบนัมีการทดลองพบว่าหญา้แฝกสามารถกรองสารพิษเหล่าน้ีและช่วยบ าบดัน ้ าเสีย นอกจากน้ี 
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ยงัมีการน าหญา้แฝกมาปลูกช่วยฟ้ืนฟูสภาพพื้นท่ีท่ีแต่เดิมท าเหมืองแร่ด้วยการปรับภูมิทศัน์เพื่อ

ปลูกป่า ตลอดจนช่วยในการป้องกันการพงัทลายของบริเวณท่ีถมข้ึนใหม่จากขยะและดูดซับ

สารพิษจากกองขยะทัว่ไป 

 

2. ชนิด ของหญา้แฝก 

     

หญา้แฝกในประเทศไทยมีอยู ่ 2 ชนิด คือ หญา้แฝกลุ่มหรือหญา้แฝกหอม (Chrysopogon 

zizanioides (L.) Roberty.) และหญา้แฝกดอน (C. nemoralis (Balansa) Holttum) หญา้แฝกทั้งสอง

ชนิดมีลกัษณะทางนิเวศวิทยาแตกต่างกนัอยา่งชดัเจน ท าให้ทั้งสองชนิดเจริญเติบโตไดดี้ในพื้นท่ีท่ี

แตกต่างกนั และมีการกระจายพนัธ์ุทัว่ทุกภาคของประเทศไทย (Naulchavee, 2009)   

 

- หญา้แฝกลุ่ม  ไดแ้ก่ พนัธ์ุสุราษฎร์ธานี  ก าแพงเพชร 2  ศรีลงักา และสงขลา 3 

 

- หญ้าแฝกดอน ได้แก่ พนัธ์ุราชบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  ร้อยเอ็ด  ก าแพงเพชร 1  

นครสวรรค ์  เลย 

 

3. รูปแบบการปลูกหญา้แฝก 

   

การปลูกหญา้แฝกมีหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของพื้นท่ี ดงัน้ี 

 

3.1 การปลูกหญา้แฝกในพื้นท่ีลาดชนั  ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกนัการพงัทลาย

ของดิน ดกัตะกอนและเพิ่มความชุ่มช้ืนให้กับดิน วิธีการปลูกโดยน ากล้าหญา้แฝกซ่ึงเพาะช าไวใ้น

ถุงพลาสติกหรือแบบรากเปลือยมาปลูกเป็นแถวตามแนวระดบัขวางความลาดชนัของพื้นท่ี  ควร

ปลูกในช่วงตน้ฤดูฝนในขณะท่ีดินยงัมีความชุ่มช้ืน ระยะระหว่างตน้ 10 เซนติเมตรส าหรับกลา้ใน

ถุงพลาสติก และ 5 เซนติเมตรส าหรับกลา้แบบรากเปลือย  หญา้แฝกจะเจริญเติบโตแตกกอชิดกนั 

ภายใน 4-6 เดือน การปลูกหญา้แฝกโดยใชก้ลา้ท่ีเพาะช าในถุงพลาสติกจะมีการเจริญเติบโตและตั้ง

ตวัไดร้วดเร็วกวา่การปลูกดว้ยกลา้แบบรากเปลือย แต่ในสภาพพื้นท่ี ๆ สูงชนั การน ากลา้หญา้แฝกท่ี

เพาะช าในถุงพลาสติกข้ึนไปปลูกจะกระท าไดค้่อนขา้งล าบาก ล่าชา้ และค่าใชจ่้ายสูงมาก จึงนิยมใช ้
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กล้าหญา้แฝกแบบรากเปลือย ซ่ึงสามารถขนข้ึนไปปลูกได้คร้ังละมากๆ เบาแรง และประหยดั

ค่าใช้จ่าย  ฤดูกาลปลูกท่ีเหมาะสมไดแ้ก่ ช่วงตน้ฤดูฝน และควรปลูกในขณะท่ีดินยงัมีความชุ่มช้ืน 

แต่ส าหรับพื้นท่ีท่ีสามารถให้น ้ าไดค้วรปลูกก่อนฤดูฝน ทั้งน้ีก็เพื่อให้หญา้แฝกมีการเจริญเติบโตได้

อยา่งรวดเร็ว เม่ือถึงฤดูฝนหญา้แฝกท่ีปลูกไวก้็สามารถดกัตะกอน รับน ้ าฝนท่ีไหลบ่า และท าหนา้ท่ี

ป้องกนัการ ชะลา้งพงัทลายไดต้ั้งแต่ฤดูฝนแรก 

 

3.2  การปลูกหญา้แฝกในพื้นท่ีดอน พื้นท่ีดอนมกัมีปัญหาเก่ียวกบัการพงัทลายของดิน

นอ้ย แต่มกัจะถูกน ้าฝนกดัเซาะหนา้ดินไดง่้ายหากปล่อยให้พื้นท่ีบริเวณนั้นโล่งเตียน การปลูกหญา้

แฝกในท่ีดอนมกัจะมีวตัถุประสงค์เพื่อป้องกันหน้าดินไม่ให้ถูกน ้ าฝนกดัเซาะ เพิ่มความชุ่มช้ืน

ให้กบัดิน และปรับปรุงคุณภาพของดิน ด าเนินการโดยน ากลา้หญา้แฝกท่ีเพาะช าไวใ้นถุงพลาสติก

หรือหญา้แฝกแบบรากเปลือยมาปลูก โดยการขดุร่องปลูกตามแนวตามระดบัหรือปลูกหญา้แฝกเป็น

แนวระหวา่งแถวปลูกตน้ไมร้ะยะห่างเช่นเดียวกบัการปลูกในท่ีลาดชนั และควรปลูกในสภาพดินท่ี

มีความชุ่มช้ืนในช่วงตน้ฤดูฝน 

 

3.3  การปลูกหญา้แฝกในพื้นท่ีราบหรือ พื้นท่ีลุ่ม  ในสภาพพื้นท่ีราบหรือพื้นท่ีลุ่มท่ีมี

การปรับสภาพเป็นแปลงยกร่องเพื่อปลูกพืชนั้น มกัมีปัญหาการพงัทลายของดินนอ้ย แต่จะถูกน ้ าฝน

กดัเซาะไดง่้ายหากมีการเปิดพื้นท่ีใหโ้ล่ง การปลูกหญา้แฝกจึงมกัมีวตัถุประสงคเ์พื่อป้องกนัหนา้ดิน 

เพิ่มความชุ่มช้ืนให้ดิน และปรับปรุงคุณภาพดิน โดยสามารถปลูกหญา้แฝกเป็นแถวรอบขอบเขต

พื้นท่ีหรือปลูกตามขอบแปลงยกร่อง ซ่ึงหญา้แฝกจะช่วยยึดดินไม่ให้พงัทลายและรักษาความช้ืนใน

ดินเอาไว ้

 

3.4  การปลูกหญา้แฝกเพื่อแกไ้ขการเกิดร่องน ้ าลึก  บริเวณท่ีเป็นร่องน ้ าไหลมกัจะเกิด

การกดัเซาะรุนแรงเพิ่มมากข้ึนทุกปี หากปล่อยไวเ้ป็นเวลานานอาจท าให้เกิดการพงัทลายและเกิด

ความเสียหายรุนแรง จนอาจจะไม่สามารถแกไ้ขไดก้ารปลูกหญา้แฝกพาด ขวางร่องน ้ าจะช่วยชะลอ

ความแรงของกระแสน ้าป้องกนั และบรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากการกดัเซาะของน ้ าได ้เม่ือหญา้

แฝกแตกหน่อและเจริญเติบโตเต็มท่ีแลว้ กอหญา้แฝกจะประสานชิดติดกนัประดุจเป็นก าแพงท่ีมี

ชีวิตพาดขวางร่องน ้ า รากท่ีแผ่กวา้งและหยัง่ลึกลงในทอ้งร่องน ้ าจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กบั

ก าแพงหญา้แฝกใหส้ามารถตา้นทานกระแสน ้าไดม้ากข้ึน เม่ือมีน ้ าไหลบ่ามาปะทะก าแพงน ้ าจะเกิด
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การกระจายตวั และไหลผา่นไปไดอ้ยา่งชา้ๆตะกอนท่ีไหลมากบัน ้ าจะถูกกกัเอาไวด้า้นหนา้ก าแพง

หญา้แฝก ซ่ึงจะช่วยป้องกนัไม่ให้ร่องน ้ าขยายตวัและเกิดความเสียหาย เพิ่มมากข้ึน  วิธีด าเนินการ 

โดยก าหนดแนวปลูกขวางร่องน ้ า เร่ิมจากส่วนหัวของร่องน ้ า หากฝ่ังร่องน ้ ามีความลึกและชนัมาก

ให้ใชจ้อบสับให้ลาดลงมา เพื่อสะดวกต่อการปลูกพาดฝ่ังทั้ง 2 ดา้น แนวปลูก อาจสับเป็นแนวตรง

ขวางพาดร่องน ้า หรืออีกแบบท่ีนิยมท ากนัไดแ้ก่ สับเป็นแนวรูปตวัวีคว  ่า กล่าวคือ ส่วนแหลมจะอยู่

กลางร่องน ้ า และส่วนแขนทั้ง 2 ขา้งจะลาดลงพาดฝ่ังร่องน ้ าทั้ง 2 ดา้น ควรใช้หินหรือ กระสอบ

ทรายวางเรียงขวางร่องน ้ าด้านหน้าแนวหญา้แฝก เพื่อช่วยลดความแรงของกระแสน ้ า  ระยะห่าง

ระหวา่งตน้ 10 เซนติเมตร และระหวา่งแนวปลูกหญา้แฝกไม่เกิน 2 เมตร ตามแนวด่ิง ในกรณีท่ีน ้ า

ไหลค่อนขา้งรุนแรงอาจวางแนวปลูกห่างกนัประมาณ 2  เมตร ตามแนวราบ 

 

3.5  การปลูกหญา้แฝกเพื่อรักษาคุณภาพน ้ าและแหล่งน ้ า  การน าหญา้แฝกมาปลูกรอบ 

ๆ ด้านขา้งของแหล่งน ้ า หญ้าแฝกจะเจริญเติบโตแตกหน่ออย่างรวดเร็วเป็นกอชิดกันแน่นเป็น

ก าแพงร้ัวหญา้แฝกท่ีหนาแน่น ซ่ึงจะช่วยกรองตะกอนรวมทั้งส่ิงปฏิกูลต่างๆ มิให้ไหลลงสู่แหล่งน ้ า 

นอกจากน้ีรากหญา้แฝกจะสานกนัอย่างหนาแน่นเป็นก าแพงใตดิ้น จะช่วยดูดซับสารเคมีก่อนจะ

ไหลลงสู่แหล่งน ้า ท าใหน้ ้าในแหล่งน ้ าต่าง ๆ มีคุณภาพดีเหมาะสมแก่การอุปโภคบริโภค ตลอดจน

การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้ าอีกดว้ย โดยการวางแนวปลูกหญา้แฝกบริเวณแหล่งน ้ าเพื่อป้องกนัการต้ืนเขิน

และเพื่อรักษาคุณภาพน ้า 

 

3.6 การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพงัทลายของไหล่ถนน บริเวณไหล่ถนน 

โดยเฉพาะถนนลูกรัง มกัจะประสบปัญหาถูกนากดัเซาะจนเสียหายจ าเป็นตอ้งซ่อมอยู่เสมอ การ

ปลูกหญา้แฝกบริเวณดา้นขา้งของไหล่ถนนเป็นวิธีป้องกนัความเสียหายของไหล่ถนนท่ีดีประการ

หน่ึง กอหญา้แฝกท่ีขยายออกเป็นก าแพงรากจะช่วยชะลอการไหลของน ้ า และป้องกนัการกดัเซาะ

หน้าดิน รากหญา้แฝกท่ีแผ่และหยัง่ลึกจะช่วยยึดดินไวไ้ด้เป็นอย่างดี การวางแนวปลูกหญา้แฝก

บริเวณด้านขา้งของไหล่ถนน จะวางแนวด้านข้างยาวไปตามถนนเป็นแถวเดียว โดยอยู่ต  ่ากว่า

ไหล่ถนนประมาณ 30–50 เซนติเมตร ทั้งน้ีเพื่อมิให้แนวหญา้แฝกบงัสายตาของผูใ้ช้รถใช้ถนน 

นอกจากน้ีควรระวงัและก าจดัวชัพืชประเภทเถา ซ่ึงมกัจะเล้ือยพนัหญ้าแฝกท าให้หญา้แฝกไม่ 

เจริญเติบโต ส าหรับการปลูกก็ใช้วิธีการเช่นเดียวกนักบัการปลูกหญา้แฝกรูปแบบอื่นที่กล่าว

มาแล้ว ปัญหาอีก ประการหน่ึง ท่ีพบเป็นประจ าไดแ้ก่บริเวณทางน ้ าขา้งถนน จะเกิดการกดัเซาะ 
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ซ่ึงบางแห่งก็รุนแรงจนท าให้ถนนขาดเสียหายได ้บริเวณท่ีเกิดปัญหาดงักล่าว ควรปลูกหญา้แฝก 

ขวางทางน ้ า เช่นเดียวกบัวิธีการปลูกหญา้แฝกเพื่อป้องกนัการกดัเซาะจนเป็นร่องลึก ซ่ึงสามารถ 

แกปั้ญหาดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

4. การบ ารุงรักษาหญา้แฝกภายหลงัการปลูก  

 

ภายหลงัการปลูกหญา้แฝกในเดือนแรก ควรมีการตรวจแนวหญา้แฝกอยา่งสม ่าเสมอ และ

ดูแลรักษาตามความเหมาะสม เพื่อช่วยใหห้ญา้แฝกเจริญ เติบโตไดอ้ยา่งเตม็ท่ี โดยด าเนินการดงัน้ี 

  

4.1  การปลูกซ่อม ถา้พบวา่มีตน้ตาย ควรปลูกซ่อมทนัที เพื่อไม่ให้มีช่องวา่งในแถวซ่ึง

จะเป็นการลดประสิทธิภาพของหญา้แฝกในการดกัตะกอน การชะลอการไหลของน ้ า และการกดั

เซาะดิน 

  

4.2  การตดัแต่งแนวหญา้แฝก เม่ือสังเกตวา่ตน้หญา้แฝกท่ีปลูกสามารถตั้งตวัไดดี้แลว้ 

โดยเฉพาะเม่ือหญา้แฝกท่ีปลูกมีอายุ 3 เดือน ให้ตดัยอดหรือใบหญา้แฝกคร้ังแรก โดยตดัใบลงให้

เหลือความสูงจากผวิดิน 30 เซนติเมตร เพื่อเร่งใหห้ญา้แฝกแตกหน่อชิดติดประสานกนัเร็วยิ่งข้ึน ใบ

หญา้แฝกท่ีตดัน้ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได ้เช่น น าไปคลุมดินเพื่อช่วยลดการระเหยน ้ า รักษา

ความชุ่มช้ืน ใหก้บัดินและยอ่ยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ หรืออาจน าไปใชเ้พื่อวตัถุประสงคอ่ื์น ๆ 

ก็ได ้เช่น ผลิตภณัฑ์วสัดุทดแทนไม ้เป็นตน้ การตดัใบหญา้แฝกควรด าเนินการเป็นประจ าทุก 1-2 

เดือน ไม่ควรปล่อยใหห้ญา้แฝกออกดอก การตดัหญา้แฝกท่ีปลูกในพื้นท่ีลาดชนั ให้น าใบหญา้แฝก

ท่ีตดัแลว้ไปวางไวเ้หนือโคนแถวหญา้แฝก ในพื้นท่ีราบหรือพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนันอ้ย ซ่ึงปลูกหญา้

แฝกแบบเป็นแถวหรือปลูกเป็นวงกลมรอบโคนต้นไม้ให้น าใบหญ้าแฝกท่ีตดัได้เกล่ียคลุมดิน

ระหวา่งแถวหญา้แฝก หรือน าไปคลุมโคนตน้ไม ้

 

4.3  การใส่ปุ๋ย การปลูกหญา้แฝกในดินท่ีเส่ือมโทรม ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต ่าควรใส่

ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกัหรือปุ๋ยเคมีเพื่อเร่งให้หญา้แฝกเจริญเติบโตและแตกกอไดเ้ร็วข้ึนและดีข้ึน โดย

ใชปุ๋้ยเคมี สูตร 15-15-15 อตัรา 25 กิโลกรัม/ไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกหญา้แฝก หากเป็นท่ีลาดชนั

ใหโ้รย เหนือแถวหญา้แฝก 
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ถั่วมะแฮะ (Pigeon pea)  

 

   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15  ถัว่มะแฮะ 

 

ช่ือวทิยาศาสตร์ : Cajanuscajan (L.) Millsp.  วงศ ์: Leguminosae ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 

 

ตน้  :  เป็นทรงพุม่ความสูงประมาณ 1-5 เมตร เจริญเติบโตขา้มปีได ้2-3 ปี 

 

ราก  :  มีรากใหญ่และรากแขนงจ านวนมาก สามารถหยัง่ลึกลงในดินและสามารถดูดฟอสฟอรัสไดดี้ จึง

ท าใหเ้กิดการหมุนเวยีนธาตุฟอสฟอรัสจากชั้นดินล่างข้ึนมาสู่ผิวดิน  

 

 ใบ  :  ลกัษณะเป็นใบย่อย 3 ใบ รูปยาวรี  คลา้ยหอกปลายแหลม  ขอบใบเรียบ มีขน  ดา้นบนสีเขียวเขม้ 

ส่วนดา้นล่างของใบเป็นสีเงิน 

 

 ดอก  :  สีเหลืองหรือสีแดง ออกเป็นช่อขนาดแตกต่างกันตามพันธ์ุ ยาวตั้ งแต่ 3-10 

เซนติเมตร ขนาดดอกยาว 2.8-2.9 เซนติเมตร 

 

 ฝัก  :  มีลกัษณะแบน เม่ือมีฝักอ่อนมีสีเขียวลายแดง เม่ือแก่จะเป็นสีน ้ าตาลด า ยาว 5.5-10 

เซนติเมตร กวา้ง 0.6-0.9 เซนติเมตร ภายในเมล็ดกลมหรือรูปไข่ รูปไตมีหลายสี จ  านวน 3-5 เมล็ด 
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 ศรัญณุพงศ ์(2559) กลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาท่ีดิน ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 7 จงัหวดั

น่าน ไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลถัว่มะแฮะพบวา่ถัว่มะแฮะเป็นพืชท่ีมีช่วงการเจริญเติบโตแตกต่าง

กนัมาก กล่าวคือมีสายพนัธ์ุท่ีมีอายุสั้น 3 เดือน จนกระทัง่มีการเจริญเติบโตขา้มปี 2-3 ปี ถัว่มะแฮะ

สามารถเจริญเติบโตในช่วงพิสัยของส่ิงแวดล้อมท่ีแตกต่างกนัอย่างมาก เจริญเติบโตได้ดีในดิน

หลายชนิด แต่ในดินร่วนท่ีมีการระบายน ้ าดีจะให้ผลผลิตใบและเมล็ดสูง เจริญเติบโตไดดี้ในช่วง 

pH ระหวา่ง 4.5-8.0 สามารถตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศและทิ้งใบบ ารุงดิน  คิดเป็นธาตุไนโตรเจน

แก่พืชท่ีปลูกตาม 8-10 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนก่ึงแห้งแล้ง ปริมาณฝน 

500-2,500 มิลลิเมตรต่อปี ทนต่อสภาพแห้งแลง้และอุณหภูมิสูงไดดี้กว่าพืชชนิดอ่ืนๆ สามารถทน

แลง้ไดย้าวนานถึง 6 เดือนและข้ึนไดร้ะดบัความสูง  0-1,000 เมตร จากระดบัน ้ าทะเล  นอกจากจะ

ใชป้ระโยชน์เป็นปุ๋ยพืชสดแลว้ ยงัมีบทบาทมากในการรณรงคใ์หเ้กษตรกรบนพื้นท่ีลาดเทปลูกเป็น

แนวอนุรักษ์ดินและน ้ า โดยการปลูกขวางทางลาดเทของพื้นท่ีเป็นระยะๆเพื่อช่วยดกัตะกอนดิน

ไม่ใหไ้หลลงสู่ท่ีลุ่ม ขณะเดียวกนัก็ช่วยดูดซบัน ้าไวใ้นดินเป็นการช่วยอนุรักษดิ์นและน ้า 

 

 1. การใชป้ระโยชน์  ถัว่มะแฮะนบัวา่เป็นพืชเอนกประสงคช์นิดหน่ึง  

 

1.1 สามารถใชป้ระกอบอาหารเน่ืองจากมีโปรตีนสูงถึง 21-26 เปอร์เซ็นต ์

 

1.2 ใชเ้ล้ียงคร่ัง ซ่ึงใหผ้ลผลิตไดถึ้งตน้ละ 1 กิโลกรัม 

 

1.3 รากของถั่วมะแฮะท่ีหย ัง่ลึกมาก สามารถหมุนเวียนธาตุอาหารพืชท่ีอยู่ในดินลึก

ข้ึนมาใชป้ระโยชน์ 

 

1.4 ใบของถัว่มะแฮะจึงน ามาใชเ้ป็นปุ๋ยบ ารุงดินไดอ้ยา่งดี 

 

1.5 ใชเ้ป็นพืชร่มเงากบัพืชยนืตน้ในช่วงแรกๆ 2-3 ปี เช่น ไมผ้ล ชา กาแฟ โกโก ้

 

1.6 น าถัว่มะแฮะไปโรยเป็นแถวขวางความลาดเท ระยะห่างของแถวตามค่าระดบั เพื่อ

ป้องกนัการชะลา้งพงัทลายของดิน 
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1.7 ถัว่มะแฮะสามารถใชเ้ป็นอาหารสัตวเ์พื่อเพิ่มโปรตีนในอาหารสัตว ์ 

 

1.8 ล าตน้ใชเ้ป็นฟืนเป็นเช้ือเพลิงอยา่งดี 

 

2.  การปลูกถัว่มะแฮะเพื่อเก็บเมล็ดพนัธ์ุ 

 

 การปลูกถั่วมะแฮะเป็นพืชเด่ียวเพื่อเก็บเมล็ดในระยะปลูกระหว่างต้นและระหว่างแถว  25x150 

เซนติเมตร โดยหยอดเมล็ด 2-3 เมล็ดต่อหลุม ปลูกลึก 4 เซนติเมตร ใช้เมล็ด 10 กิโลกรัมต่อไร่ ให้

ผลผลิตเมล็ดประมาณ  320 กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกถัว่มะแฮะเป็นแนวอนุรักษดิ์นและน ้ า  ท่ีน ามา

ประยุกตใ์ชเ้พื่อสร้างแนวไมพุ้่มบ ารุงดินท่ีดอนและท่ีสูง ข้ึนไดดี้ระดบัทะเลปานกลางตั้งแต่ 300-

1,200 เมตร วิธีการปลูกโดยวางแนวระดบัก่อนโดยการใชเ้อ-เฟรม หรือสายยางระดบัน ้ า แลว้ปลูกมะ

แฮะแบบโรยเป็นแถวคู่ตอนตน้ฤดูฝนใช้ระยะระหว่างแถว50 เซนติเมตร ใช้อตัราเมล็ดปลูก 2 

กิโลกรัมต่อไร่ พนัธ์ุท่ีแนะน าให้ปลูกในปัจจุบนัไดแ้ก่ พนัธ์ุ ไอ.ซี.พี 7035 ซ่ึงเป็นพนัธ์ุตน้สูง 2-3 

เมตร การตดัแต่งก่ิงในรอบ 1 ปี ไดน้ ้าแหง้เฉล่ีย 2,400 กิโลกรัมต่อไร่ การปลูกตน้ฤดูฝนจะออกดอก

ในเดือนพฤศจิกายน  และเร่ิมเก็บเก่ียวเมล็ดในเดือนกุมภาพนัธ์ุ ผลผลิตเมล็ดเฉล่ีย 150 กก./ไร่ และ

ไม่พบการระบาดของโรคและแมลงท่ีรุนแรง ดงันั้นมะแฮะจึงนบัวา่เป็นไมพุ้่มบ ารุงดินท่ีสามารถ

น าเขา้มาปลูกในระบบอนุรักษดิ์นและน ้าไดเ้น่ืองจากให้ประโยชน์หลายประการ แต่มี ข้อควรระวัง 

คือถัว่มะแฮะมีลกัษณะการเจริญเติบโตเป็นตน้และแตกก่ิงกา้นส่วนบนระดบั 1-1.5 เมตร จากผิวดิน

ดงันั้นการตดัถัว่มะแฮะเพื่อแตกใบอ่อนจึงไม่ควรตดัต ่ากวา่ 1 เมตร มิฉะนั้นจะท าใหถ้ัว่มะแฮะตาย 

 

2.1 วิธีปลูก การปลูกถัว่มะแฮะควรเตรียมดินอย่างดี แลว้ปลูกถัว่มะแฮะโดยใช้เมล็ด

โดยตรง ไม่มีความจ าเป็นตอ้งคลุกเช้ือไรโซเบียมหรือแช่เมล็ดก่อนปลูก ควรปลูกช่วงตน้ฝน ขณะ

ดินมีความช้ืนเพียงพอ (พฤษภาคม-มิถุนายน) 

 

2.2 การขยายพนัธ์ุถั่วมะแฮะขยายพนัธ์ุโดยเมล็ดระยะปลูกขยายพนัธ์ุใช้ระยะ 25x150 

เซนติเมตร หรือ 50x75 เซนติเมตร ปลูกเป็นหลุมๆละ 2-3 เมล็ด  อตัราเมล็ด 24 กิโลกรัมต่อไร่  ปุ๋ยท่ีใช ้

สูตร 3-9-6 อตัรา 5-6 กิโลกรัมต่อไร่ถัว่มะแฮะจะออกดอกประมาณ ตุลาคม และฝักจะแก่เก็บเก่ียวได ้

ช่วงธนัวาคม-มกราคม หรือ 180-270 วนั  โดยเร่ิมตดัตน้เม่ือมีฝักแก่ประมาณ 3 ใน 4  
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3.  การปลูกถัว่มะแฮะกบัการอนุรักษ ์

 

 เน่ืองจากเป็นไมพุ้่มบ ารุงดิน (Nitrogen Fixing Trees) มีระบบรากแกว้และตรึงไนโตรเจน

ไดดี้ถัว่มะแฮะจึงสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาท่ีดินได ้2 ลกัษณะคือ 

 

1) ปลูกเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน 

 

2) ปลูกเพื่ออนุรักษดิ์นและน ้า 

 

1.  การปลูกเพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน โดยใช้ถั่วมะแฮะ เป็นพืชปุ๋ยสดในระบบการปลูกพืช 

(Cropping System) บนพื้นท่ีลาดเท 

 

1.1 ปลูกถัว่มะแฮะ เป็นปุ๋ยพืชสดในระบบปลูกพืชหมุนเวียน (Crop rotation)ในระยะเวลา  

2 ปี เพื่อปรับปรุงบ ารุงดิน โดยการปลูกถัว่มะแฮะในช่วงปลายเดือน เมษายน ในระยะเวลา 1 ปี แลว้

สับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด สลบักบัการปลูกขา้วไร่ หรือถัว่แดงหลวง ท่ีใชเ้ป็นพืชหลกัอีก 1 ปี 

 

1.2 ปลูกถัว่มะแฮะเป็นปุ๋ยพืชสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (Strip cropping)โดยการ

ปลูกถัว่มะแฮะเป็นแนวแถบพืชขวางความลาดเทไปตามแนวเส้นระดบั พืชปุ๋ยสดท่ีนิยมใชเ้ป็นแนว

แถบพืชไดแ้ก่ ถัว่มะแฮะ หรือกระถิน หรือกระถินผสมถัว่มะแฮะ ในอตัราเมล็ดพนัธ์ุ 1:1 ปลูกสลบั

กบัแถบของพืชไร่เช่น ขา้วไร่ ขา้วโพด ขา้วฟ่าง และฝ้าย แถบพืชปุ๋ยสดกวา้งประมาณ  2 เมตร ยาว

ตามแนวระดบั แปลงปลูกพืชหลกักวา้งประมาณ 3 เมตร ท าเช่นน้ีสลบักนัไปจนเต็มพื้นท่ี ควรมีการ

ตดัแต่งก่ิงกา้นของพืชปุ๋ยสด แลว้น าไปสับกลบก่อนการปลูกพืชหลกั (ภาพท่ี 15) 

 

1.3 ใชพ้ืชปุ๋ยสดในระบบปลูกพืชแบบแถบพืช (strip cropping) เป็นวิธีการใชปุ๋้ยพืชสด

ปลูกเป็นก าแพง เพื่อเป็นการป้องกนัและลดการสูญเสียหน้าดินจากการชะลา้งพงัทลายของดินโดย

แนวชนวนของปุ๋ยสดน้ีท าหน้าท่ีเป็นแนวดกัตะกอนอนัเกิดจาก  การชะล้างพงัทลายจากฝนและลด

ความรุนแรงจากการไหลบ่าของน ้ าฝนได้ โดยการใช้แถบไม้พุ่มบ ารุงดิน กระถินผสมถั่วมะแฮะ 

สามารถลดปริมาณการสูญเสียหนา้ดินในพื้นท่ีท่ีมีความลาดชนั 30-40 เปอร์เซ็นต ์ไดถึ้ง 27 เปอร์เซ็นต ์
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ภาพท่ี.16..การปลูกถัว่มะแฮะเป็นแนวแถบพืชขวางความลาดเทไปตามแนวเส้นระดบั 

 

เปรียบเทียบกบัการปลูกแบบเกษตรกร เม่ือปลูกขา้วไร่ในระหว่างแถบอนุรักษ ์โดยตดัแต่งก่ิงกา้น

ใบของไมพุ้่มทุกเดือนท่ีระดบัท่ี 1 เมตรจากพื้นดินแลว้วางคลุมดินในพื้นท่ีปลูกขา้วไร่  ท าให้ผล

ผลิตขา้วไร่สูงข้ึน 88 เปอร์เซ็นต ์

 

2. ปลูกเพื่ออนุรักษดิ์นและน ้า 

 

พื้นท่ีลาดชันสูงในภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นท่ีรับผิดชอบของส านักงาน

พฒันาท่ีดินเขต 7 คือ จงัหวดัน่าน แพร่ พะเยา และเชียงราย มีลกัษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา สูง

จากระดบัน ้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 500 เมตร ข้ึนไป ซ่ึงจดัไดว้า่เป็นพื้นท่ีสูง ดงันั้นพื้นท่ีน้ีจึงเป็นพื้นท่ีมี

ความลาดชนัสูง และเป็นพื้นท่ีสูง เกษตรกรท่ีใชป้ระโยชน์ท่ีดินในพื้นท่ีเหล่าน้ี ส่วนใหญ่เป็นชาวไทย

ภูเขา ซ่ึงใช้ระบบการเกษตรแบบดัง่เดิม คือ ฟัน ถาง และเผา (slash and burn) ปัญหาส าคญัของพื้นท่ี

เหล่าน้ีได้แก่ การชะล้างพงัทลายของดิน การเส่ือมโทรมของดินทั้งด้านเคมีและกายภาพก่อให้เกิด

ปัญหาต่าง ๆ ติดตามมามาก ทั้งปัญหาดา้นสภาพแวดลอ้ม สังคม สุขภาพ ปัญหาขา้วไม่พอบริโภค เป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเกษตรกรจะปลูกขา้วไร่ไวบ้ริโภค เม่ือระบบการเกษตรเป็นแบบดัง่

เดิมซ่ึงไม่มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน ้ าในระบบ ท าให้ดินท่ีใช้ปลูกขา้วไร่เส่ือมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ในกรณีท่ีเกษตรกรเปิดป่าใหม่ จะสามารถปลูกขา้วไร่ติดต่อกนัประมาณ 3 ปี จากนั้นผลผลิตจะลดลง

อย่างรวดเร็ว จนไม่สามารถปลูกขา้วไร่ต่อไปได ้เกษตรกรตอ้งปล่อยพื้นท่ีน้ีให้วา่งเปล่า ไม่มีการปลูก

พืช เพื่อใหดิ้นมีการสะสมความอุดมสมบูรณ์ประมาณ 4-5 ปี จึงจะกลบัมาปลูกขา้วไร่ไดอี้กคร้ังหน่ึง ซ่ึง

เป็นวฏัจกัรหมุนเวียนกนัไปอยา่งน้ี เรียกว่าการทิ้งไร่เหล่า (fallow) เม่ือท าการเก็บตวัอยา่งดินในพื้นท่ี
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เหล่าน้ีไปวิเคราะห์ จะพบว่าดินมีสภาพความเป็นกรดเพิ่มข้ึน ปริมาณอินทรียวตัถุ ฟอสฟอรัสและ

โพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์ มีแนวโนม้ลดลง การปรับปรุงบ ารุงดินเพื่อให้ผลผลิตขา้วไร่เพิ่มข้ึนหรือ

คงท่ี ในพื้นท่ีเหล่าน้ีจึงมีความจ าเป็น กลุ่มวิชาการเพื่อการพฒันาท่ีดิน ส านกังานพฒันาท่ีดินเขต 7 จึง

ได้ศึกษาหาระบบการปลูกพืชท่ีสามารถเพิ่มผลผลิตขา้วไร่หรือท าให้ผลผลิตขา้วไร่คงท่ี เพื่อให้

เกษตรกรมีขา้วเพียงพอต่อการบริโภค และไม่ตอ้งเปิดป่าใหม่ เพื่อปลูกขา้วไร่  จึงมีการน าถัว่มะแฮะ

มาใชใ้นการปรับปรุงดิน เน่ืองจากมะแฮะเป็นไมพุ้ม่ท่ีมีอาย ุ2-3 ปี เจริญเติบโตไดดี้บนท่ีดอน  

 

   

ภาพท่ี 17  การปลูกถัว่มะแฮะเป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นท่ีเพื่ออนุรักษดิ์นและน ้า 

จึงน ามาปลูกเป็นแนวขวางความลาดเทของพื้นท่ีเพื่อช่วยลดการพงัทลายของหน้าดินและ

เพิ่มการซึมซบัน ้ าของดินให้ดีข้ึน(ภาพท่ี 16 ) โดยใชถ้ัว่มะแฮะผสมกบัเมล็ดกระถินปลูกเป็นแถวคู่

ห่างกนั 50 ซม. ระยะห่างระหวา่งแถว 6-8 เมตร และมีการจดัระบบปลูกพืชท่ีเหมาะสม สามารถลด

การพงัทลายของหนา้ดินบนท่ีสูงประมาณปีละ 4.4 ตนั/ไร่ เม่ือเปรียบเทียบการปลูกขา้วไร่ตามแบบ

วิธีการเกษตรกร (พิทกัษ์, 2533) และยงัมีส่วนช่วยลดปริมาณการไหล่บ่าของน ้ าไดดี้ ท าให้การใช้

ประโยชน์ของน ้ าในดินดีข้ึน พืชท่ีปลูกมีการเจริญเติบโตดีกวา่ในพื้นท่ีไม่มีอนุรักษฯ์ นอกจากน้ีถัว่

มะแฮะท่ีปลูกเป็นแนวอนุรักษฯ์ สามารถตดัแต่งใบปีละ 3-4 คร้ังเพื่อน ามาใช้เป็นวสัดุคลุมดินและ

บ ารุงดินไดดี้ หลงัจากการตดัแต่งใบมะแฮะคร้ังสุดทา้ยตอนปลายฤดูฝน (ตุลาคม) ถัว่มะแฮะจะออก

ดอกและติดเมล็ดส่วนหน่ึงซ่ึงเกษตรกรสามารถเก็บเก่ียวน าไปบริโภคในครัวเรือน หรือขายเป็น

รายได้เสริมในราคากิโลกรัมละ 20-25 บาท ซ่ึงปัจจุบนัโครงการภาคเอกชนและภาครัฐบาลท่ี

ปฏิบติังานพฒันาบนพื้นท่ีสูง มีความตอ้งการเมล็ดพนัธ์ุถัว่มะแฮะอีกมาก  ซ่ึงคาดวา่จะเป็นพืชเสริม

รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรในอนาคต 
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