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จากใจ...
บรรณาธิการ

 การจัดสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ เร่ิมตนต้ังแตป พ.ศ. 2539 เปนตนมา โดยจัดข้ึนทุก 4 ป 

และดำเนินการมาแลว 6 ครั้ง ซึ่งการจัดประชุมสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 6 (ICV-6) 

ที่ผานมา ไดจัดในป พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนประสบการณดานการดำเนินงานหญาแฝก

กับนักปฏิบัติ นักวิชาการ ตลอดจนหนวยงานในตางประเทศ ทำใหการดำเนินงานหญาแฝก

ไดรับการพัฒนาอยางหลากหลายและกวางขวางยิ่งขึ้น และการจัดประชุมสัมมนาหญาแฝก

นานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) ในครั้งนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 ณ ประเทศไทย 

จังหวัดเชียงใหม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯมา

เปนประธานเปดการสัมมนา ฯ และพระราชทานรางวัล  The King of Thailand Vetiver Awards 

คณะบรรณาธิการจึงขอประชาสัมพันธเชิญชวนรวมงานและสงผลงานเขาประกวด ในงาน

สัมมนาหญาแฝกนานาชาติคร้ังที่ 7 (ICV-7) ตั้งแตฉบับนี้เปนตนไป

 สำหรับสาระนารูของภูมิวารินอนุรักษฉบับน้ี จะเปนการใหความรูเก่ียวกับหญาแฝกในเร่ือง

การประยุกตใชระบบวิธีหญาแฝกในงานวิศวกรรม ซึ่งเปนองคความรูที่ไดมีการพัฒนาเกิดขึ้น 

อันเปนผลจากการปฏิบัติงานในพื ้นที ่และการศึกษาวิจัยของหนวยงานกรมทางหลวง

ที่ไดดำเนินการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ต้ังแตป พ.ศ. 2536 โดยนายสุรพล สงวนแกว คณะอนุกรรมการดานวิชาการ

และติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

และบทกลอน “ปลูกแฝกใหไดดี” โดย รศ.ฉลองชัย แบบประเสริฐ

 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมสงงานวิจัย ขาวสาร หรือกิจกรรมตาง ๆ 

ที่เกี่ยวกับการดำเนินงานหญาแฝกลงในจุลสารภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวา

จุลสารภูมิวารินอนุรักษฉบับนี้จะเปนอีกหนึ่งสื่อกลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและ

รณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสูเกษตรกรและประชาชนอยางแทจริง



C O N T E N T

(Slope Engineering)

(Bio-engineering)

การประยุกตใชระบบวิธี

หญ าแฝก
ในงานวิศวกรรม

อยากปลูกแฝก ใหไดดี นี้ไมยาก
โดยเร่ิมจาก ปลูกถูกที่ และระบบ

การเตรียมดิน   ใหมีธาตุ   อาหารครบ
เลือกชนิดแฝก   ตามท่ีพบ   ในลุมดอน
อันแฝกลุม   ปลูกที่ลุม หรือชื้นแฉะ

แฝกดอนแนะ   ปลูกที่ดอน   ครูทานสอน
ปลูกแลวกลบ   กดดินแนน   ไมโยกคลอน

แลวคอยผอน   รดน้ำ   ตามดูแล
หนึ่งเดือนราก   จับดินใหม   ไปไดสวย
ตนไหนมวย   ปลูกซอมพลัน มิเชือนแช
สามเดือนแล   เขียวชอุม   พุมงดงาม

แฝกงามอนุ   รักษดินน้ำ   ตามดั่งใจ
แถวแฝกชวย   กักกั้นดิน  ไมรินไหล

ความอุดม   สมบูรณดิน   ไมจากไป
ปลูกพืชไร   พืชสวน  ลวนงอกงาม

ชาวสยาม   ยิ้มหลาเพราะ   พระภูมนิทร

ปลูกแฝกใหไดดี

4 มกราคม 2549
รศ.ฉลองชัย   แบบประเสริฐ





สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(สำนักงาน กปร.) ในฐานะหนวยงานกลางในการประสานงาน การดำเนินงานโครงการพัฒนา

และรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมกับมูลนิธิชัยพัฒนา

กรมพัฒนาที่ดิน และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ไดจัดการประชุมหญาแฝกนานาชาติ 

ครั้งที่ 7 (ICV-7) ท่ีจังหวัดเชียงใหม ประเทศไทย ระหวางวันที่ 26-29 ตุลาคม 2563 

ภายใตหัวขอ “Vetiver for Soil and Water Conservation: In Commemoration 

of His Majesty King Bhumibol Adulyadej”

จึงขอเชิญชวนผูที่สนใจรวมเสนอผลงานเพ่ือชิงรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards 

โดยมีหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลฯ ดังนี้

ขอเชิญรวมกันเปนเจาภาพ
และเขารวมการประชุม

หญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7
ณ จังหวัดเชียงใหม

ระหวางวันท่ี 26 - 29 ตุลาคม 2563

Kindly be invited to join the 7 
International Conference on 
Vetiver (ICV-7) in Chiang Mai, 
Thailand during 26 - 29 October 
2020 
Theme “Vetiver for Soi l and Water 
Conservation: In Commemoration of His 
Majesty King Bhumibol Adulyadej”

Please visit http://prvn.rdpb.go.thp p p g
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หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินรางวัลฯ
T h e  K i n g  o f  T h a i l a n d  V e t i v e r  A w a r d s  ( I C V - 7 )

ประเภทรางวัลและจำนวนรางวัล

 2)  



วิธีการเสนอผลงาน

3.  
4.  

3.2
  1)  

หลักเกณฑในการเลือกผลงาน
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กำหนดการตางๆ

การดำเนินการ
1.  

2. 

คณะกรรมการตัดสินรางวัล

 1.) 

 2.) 

 4.)  

 1.) 
 2.) 

  1.) 
  2.) 

  1.) 
  2.) 
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(Slope Engineering)

(Bio-engineering)

การประยุกตใชระบบวิธี

หญ าแฝก
ในงานวิศวกรรม
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(Natural Slopes)

(Erosion) 
(Landslide) 

(Back Slope) (Side Slope)
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(Back Slope)

(Landslide)

(Side Slope)



  1.2 

(Landslide) 
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(Landslide) 

 

 
(Gully)

(Landslide)
  1.1.4 



   1.2.1 (Shallow-seated Failure) (Landslide) 

   1.2.2 (Deep-seated Failure) (Landslide) 
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  3.)  (Bio-engineering)

    3.1) 

     - 

     - 

     - 

    3.2) 

  4.)  

  5.)  

  8.)  
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   2.1.2

   2.1.3 

 



 

  3.1 
(Root Reinforcement)

 

 

(Root Reinforcement) 

 
 
 

  3.2  

  3.3  
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  4.1  

 

 

(Chrysopogon Zizanioides)
(Chrysopogon Nemoralis)

 

(Bare Root) 

   

 

 (Active Tiller)
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 4.5 
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 5.1 
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 6.1 (Back Slope)



 6.4  

 

 6.3 
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(Landslide)
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 6.7 
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 (Erosion) 



  (Landslide) 
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 7.2 
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 8.1 
(Landslide)

 8.2 

 8.3 

 8.4 

 8.5 

 8.6 
  -

  - 

  - 

 8.7 
(Erosion) (Shallow-seated Failure)
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(Gabion Wall)

(Driven Soil Nails)
(Hydroseeding)
  

(MSE wall)



อยากปลูกแฝก ใหไดดี นี้ไมยาก
โดยเริ่มจาก ปลูกถูกที่ และระบบ

การเตรียมดิน   ใหมีธาตุ   อาหารครบ
เลือกชนิดแฝก   ตามที่พบ   ในลุมดอน
อันแฝกลุม   ปลูกที่ลุม หรือชื้นแฉะ

แฝกดอนแนะ   ปลูกที่ดอน   ครูทานสอน
ปลูกแลวกลบ   กดดินแนน   ไมโยกคลอน

แลวคอยผอน   รดน้ำ   ตามดูแล
หนึ่งเดือนราก   จับดินใหม   ไปไดสวย
ตนไหนมวย   ปลูกซอมพลัน มิเชือนแช
สามเดือนแล   เขียวชอุม   พุมงดงาม

แฝกงามอนุ   รักษดินน้ำ   ตามดั่งใจ
แถวแฝกชวย   กักกั้นดิน  ไมรินไหล

ความอุดม   สมบูรณดิน   ไมจากไป
ปลูกพืชไร   พืชสวน  ลวนงอกงาม

ชาวสยาม   ยิ้มหลาเพราะ   พระภูมินทร

ปลูกแฝกใหไดดี

4 มกราคม 2549
รศ.ฉลองชัย   แบบประเสริฐ
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