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จุลสารเพื่อการอนุรักษดินและน้ำ 53
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จากใจ...บรรณาธิการฉบับ 53
 จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบไปทั่วทุกภูมิภาค                  
ของโลกและไมสามารถกําหนดไดวาสถานการณจะคลี่คลายหรือบรรเทาเบาบางลงเม่ือใด กองบรรณาธิการ                        
จึงไดนําความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ในฐานะองคประธาน การสัมมนาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) เพื่อทรงทราบและขอพระราชทาน                        
เลื่อนการจัดงาน สัมมนาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV-7) ที่กําหนดข้ึน ระหวางวันที่ 26 – 29 ตุลาคม 2563 
ออกไปกอนจนกวาสถานการณของ COVID-19 จะบรรเทาลง แตการดําเนินงานดานวิชาการ เชน การสงผลงาน              
เขาประกวดเพ่ือชงิรางวัล The King of Thailand Vetiver Awards และการนาํเสนอผลงานทางวิชาการ ทัง้ทางเอกสาร
และทางโปสเตอร ยังคงดําเนินตอไป โดยจะมีการกําหนดการสงผลงานใหมซึ่งทางผูจัดงานจะแจงใหทราบตอไป
 ภมูวิารินอนุรกัษ ฉบบันี ้ เนือ้หาภายในเลมไดนาํบทบรรยายของ ดร.วรีะชัย ณ นคร ในงานสัมมนาวิชาการ                   
“การพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ครั้งที่ 7 ”ระหวางวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561  
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ใหผู อ านไดรับทราบถึงการนําหญาแฝกไปขยายผลสู การปฏิบัติ                                 
ในระดับนานาชาติ และ ผลงานของศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ไดสงเสริม                           
การปลกูหญาแฝกในโครงการอางเกบ็นํา้หวยทรายขมิน้ตามพระราชดํารขิองรชักาลที ่10 และบทความการปลูกหญาแฝก
เพื่ออนุรักษดินและนํ้าที่ชวยลดปญหาที่ทํากินและพัฒนาการทําเกษตรบนพ้ืนที่สูง โดยกรมปาไม
 กองบรรณาธิการ ขอขอบคณุทกุทานทีไ่ดรวมสงงานวจิยั ขาวสาร หรอืกจิกรรมตางๆ ทีเ่ก่ียวกบัการดาํเนนิงาน
หญาแฝกลงในจุลสารภูมวิารนิอนรุกัษฉบบันี ้และหวังเปนอยางยิง่วาจลุสารภูมวิารนิอนรุกัษฉบบันีจ้ะเปนอกีหน่ึงสือ่
กลางในการเผยแพรงานโครงการพัฒนาและรณรงคการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจากพระราชดําริไปสูเกษตรกร               
และประชาชนอยางแทจริง
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โดย ดร.วีระชัย  ณ นคร
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ขอเลื่อนการจัดงาน 
สัมมนาหญาหญาแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 (ICV 7)

เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)

 ทั้งนี้ นักวิชาการหรือผูสนใจสามารถสงผลงานเขาประกวดชิงรางวัล The King                  
of Thailand Vetiver Awards (ICV-7) และสามารถนาํเสนอผลงานทางวชิาการทัง้ทางเอกสาร 
และ ทางโปสเตอร ไดตามชองทาง

 กลุมวิเทศสัมพันธ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ

 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ                      

 (สํานักงาน กปร.) 
2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางย่ีขนั เขตบางพลัด กรงุเทพฯ 10700

โทร 02-4478500 ตอ 237 โทรสาร 02-4478543

e-mail : rdpb_vetiver@yahoo.com, vetiver@rdpb.go.th

Website : ICV-7.com

จนกวาจะมกีาํหนดการจัดงานสมัมนาหญาหญาแฝกนานาชาต ิครัง้ที ่7 (ICV 7) ขึน้ใหมอกีครัง้ 

ซึ่งทางผูจัดงานจะไดแจงแผนการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหทราบตอไป 
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หญาแฝก...

โดย ดร.วีระชัย  ณ นคร

สูการปฏิบัติ
ในระดับนานาชาติ



66

 การวิจยัอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ซึง่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร พระราชทานแนวทางและคําแนะนําอยางตอเนื่อง ทําใหเกิดองคความรูใหม และการแลกเปล่ียน
ขอมูลสําคัญอันเปนประโยชนในระดับนานาชาติ การประชุมหญาแฝกนานาชาติที่จัดขึ้นหลายคร้ังไดยอมรับ                    
ในเทคโนโลยีระบบหญาแฝกวาเปนเครื่องมือปกปองและอนุรักษดินและนํ้าที่ไดผล และหลายประเทศนําไปปรับใช
ดวยวิธีตาง ๆ 

 ประเทศสาธารณรฐัมาดากัสการหมูเกาะใหญในมหาสมทุร
อินเดียบริเวณนอกชายฝงทางดานตะวันออกของทวีปอาฟริกา   
เปนพื้นที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศของโลกเปนอยางย่ิง 
เนื่องจากเปนที่อยูอาศัยของสัตว นก และ พืชหายากหลายชนิด 
ที่ไมปรากฏในดินแดนสวนอื่นๆ ของโลกแตพื้นที่ทางตอนเหนือ
ของประเทศไดถูกแผวถางทําลาย ทําใหหนาดินถูกชะลาง            
เปนตะกอนดินแดงไหลลงแมนํ้าและออกสูทะเลทําใหระบบนิเวศ
ที่สําคัญของโลกกําลังจะสูญเสียไป
 วิธีที่ประหยัดและไดผลที่สุดในการปองกันความหายนะ
จากการชะลางพังทลายของดิน ประเทศมาดากัสการ ไดใชวิธี           
ปลูกแฝกเปนแนวยาวหลายช้ัน เปนลักษณะแนวกําแพงท่ียาว            
รวมกันไดถึง 83 กม. และแฝกไดทําหนาที่ปองกันการชะลาง         
พังทลายของดิน ทําหนาที่กรองและกักเก็บตะกอนดินแดงไว               
ไมใหไหลลงแมนํ้าและทะเลอยางไดผล 
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 นอกจากน้ี ในการตัดถนนเสนใหมทีผ่านไหลเขาสูงในมาดาร
กัสการ ทําใหเกิดการพังทลายของไหลทางเปดใหมเปนพื้นที่กวาง 
ซึ่งยากในการใชเครื่อง จักรกลเขาซอมแซม ไดมีการใชแฝกรวมกับ
วิธีทางวิศวกรรม เชน ถุงกระสอบหรือสแลนคลุมดิน และยึดไวดวย
หมุดทีไ่ดจากก่ิงไมในบริเวณนัน้ แลวปลกูแฝกดวยประสิทธภิาพของแฝก 
เม่ือขึ้นไดแลวก็ทําหนายึดดิน ทําใหพืชชนิดอื่นสามารถเจริญขึ้น       
มาได เปนการซอมแซมพื้นที่ไหลทางผืนใหญใหฟนคืนมาอยางมี
ประสิทธิภาพ

Madagascar Island
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 ในทวีปอาฟริกา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก ที่เมือง Brazzaville บริเวณยาน Casis ซึ่งเปนเขต
ชานเมืองที่พื้นที่เปนไหลเขา ลักษณะเปนดินทรายรวน        
เกิดการพังทลายอยางมาก ทําใหเกิดอันตรายและภูมิทัศน    
ที่สวยงามเสียไป ไดมีการใชแฝกปลูกทั้งพื้นท่ีรวมกับวิธีการ
ทางวิศวกรรม ในการตกแตงพื้นที่ใหเปนขั้นบันได กอสราง
ฐานดวยอิฐกันดินไหล และสรางทางระบายนํ้า ฯลฯ 
 เพียงระยะเวลา 2 ป พื้นที่ทั้งหมดก็กลับคืนสูสภาพ
ปกติไมมีการพังทลาย  มีความปลอดภัย และเกิดภูมิทัศน    
ที่สวยงาม เปนยานที่นาอยูอาศัย

Brazil

Congo-Brazzaville

 ทวีปอเมริกาใต ประเทศบราซิล ที่บริเวณเชิงเขา Itaipava กรุง            
Rio de Janeiro เปนพื้นที่ที่มีความลาดชัน สูงมาก เกิดการพังทลายเลื่อนไหล
ของดินลงสูพื้นที่ดานลาง เปนพื้นที่พังทลายขนาดใหญ ความกวาง 43 เมตร 
และสูงถึง 47 เมตร ทําใหเกิดความเสียหายแกลําหวยและบานเรือนดานลาง
เปนอยางมาก 
 ไดมกีารใชแฝกปลกูเพือ่ซอมแซมพืน้ทีด่งักลาวแตเน่ืองจากพ้ืนทีม่คีวาม
ลาดชันสูงจึงตองใชแรงงานคนในการทําพื้นที่ใหเปนลักษณะขั้นบันไดสําหรับ
ปลูกแฝกและในบริเวณที่มีความลาดชันสูง มีการใชฟางมัดเปนกอนยาวๆ         
หอดวยผากระสอบแลวนํามาเรียงกันขอบพ้ืนที่ไวดวย 
 พืน้ท่ีแหงน้ีไดฟนคืนเปนปาภายในเวลา 3 ป และเมือ่มตีนไมขึน้ปกคลมุ                 
พื้นที่แหงน้ีก็ไมมีการพังทลายอีกตอไป
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 อกีสถานทีห่นึง่คอืชายฝง  ประเทศบราซลิ ซึง่เปน
สถานที่ตากอากาศชั้นนําของโลก ไดเกิดการกัดเซาะ        
เสียหายอยางรุนแรง ตลอดแนวชายหาดเปนความยาว
ประมาณ 3 กม. ทําใหมีแนวโนมวิกฤติตออุตสาหกรรม
การทองเที่ยวของเมืองนี้อยางรุนแรง 
 ไดมกีารปรบัปรงุพืน้ทีช่ายหาดแหงนีด้วยหญาแฝก 
โดยมีการใชเทคโนโลยีใหมมารวมดวย เชน การเปลี่ยน
หนาดิน และใชผากระสอบคลุมดิน เพื่อกันทรายไหล 
เพียงเวลา 1 ป แถวแฝกไดเกิดขึ้นอยางสมบูรณและชวย
ปองกันการพังทลายของชายหาดอยางไดผล อีกทั้งยัง
เปนการสรางสิ่งแวดลอมที่ดีสําหรับพื้นที่ตลอดแนว

ชายฝงอีกดวย 
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 ประเทศออสเตรเลีย ณ กรุงบริสเบน บริเวณพ้ืนที่ชานเมือง              
ยาน Samford Valley เปนพื้นที่ไหลเขา มีบานพักอาศัยและบานพัก            
ตางอากาศปลกูอยูหลายหลงั เมือ่มพีายแุละฝนตกหนกัไดมพีืน้ทีห่ลายแหงพงั
ทลายจากดินเลื่อนไหลและหินถลม บางแหงอยูใกลบานเรือนจนนาจะเกิด
อันตรายได 

Australia

 ไดมีการใชหญาแฝกปลูกเพื่อยึดดิน
ไวไมใหพังทลาย แตเนื่องจากเปนพื้นที่ลาด
ชนัสงูมาก จงึตองมกีารใชวธิกีารทางวศิวกรรม
เขามาชวยเสริม ดวยการสรางกําแพง         
เปนฐานปองกันดินเลื่อนไหล การใชผา
กระสอบคลุมดิน และปลูกแฝกลงไปบน       
ผากระสอบ
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 ประเทศเวเนซูเอลลา ในทวีปอเมริกาใต ภูมิประเทศทาง

ตอนเหนอื มลีกัษณะเปนเทอืกเขาสูงและหบุเขา มกีารตดัไมทาํลายปา

เพิ่มข้ึนเปนอยางมากโดยชาวบาน เพื่อปลูกผักและพืชหมุนเวียน 

ทําใหเกิดการชะลางพังทลายของหนาดินสูง อีกทั้งเมื่อหนาดิน      

เปดออก ผิวดินยังเปนกรวดและทรายหยาบที่มีความอุดมสมบูรณ

นอย ทําใหยากในการฟนคืนใหเปนปาดังเดิม

 การฟนคนืพืน้ทีผ่นืใหญแหงนี ้ไดทาํโดยการปลูกแฝกในชวง

ตนฤดูฝน และใหการดูแลในชวงแรกของการปลูก พบวาแฝกข้ึน     

ไดดีเต็มพื้นที่และสามารถยึดดินไวไมใหพังทลาย จากน้ันจึงมี        

การปลกูปาในพ้ืนทีแ่หงนัน้โดยใชพรรณไมทองถิน่และพชืเศรษฐกิจ 

เพื่อฟนคืนพื้นที่แหงนี้ใหกลับเปนพื้นที่ปาสมบูรณตอไปในอนาคต

ตอไป

Northern
Venezuela
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 นอกจากน้ีประเทศเวเนซุเอลา ไดสงสตร ี10 คน

มายังประเทศไทยเพ่ือเรียนรูวิธีการนําหญาแฝกมาใช         

ในงานหัตถกรรม เมื่อกลับไปประเทศ สตรีกลุมน้ีบอก

ตอความรูที่ไดรับมาวา หญาแฝกนํามาใชเปนวัตถุดิบ                       

ในการสรางงานหัตถกรรมท่ีสวยงามได  และงาน

หตัถกรรมบางประเภทท่ีทาํจากรากหญาแฝกยงัสามารถ

สงออกไปจําหนายในทองตลาด สามารถเปนรายไดเสรมิ

ของชาวบานไดเปนอยางดี

Northern
Venezuela
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การปลูกหญาแฝก
เพื่ออนุรักษดินและน้ํา

ชวยลดปญหาท่ีทํากิน 
พัฒนาการทําเกษตรบนพื้นท่ีสูง

โดย กรมปาไม
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รายละเอียด :                                                              

 ปญหาเร่ืองพ้ืนที่ทํากิน การทําการเกษตร         

บนพืน้ทีส่งูทางภาคเหนอืของประเทศไทย พืน้ทีส่วนใหญ
มีความลาดชันสูงทําใหเกิดปญหาการชะลางพังทลาย
ของดิน โดยเฉพาะการทําการเกษตรแบบตัดและเผา  

เปดหนาดินใหโลงรับแรงปะทะกับเม็ดฝนโดยตรง         

สงผลใหดินถูกชะลาง สูญเสียหนาดินที่มีธาตุอาหารพืช
และอินทรียวัตถุในดิน ทําใหดินมีความสมบูรณตํ่า         

ไมสามารถทําการเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การบุกรุกพื้นที่ปาไม เพื่อขยายพื้นที่ทําการเกษตร 

การปลูกหญาแฝกเพ่ืออนุรักษดิน
และ น้ําช  วยลดป ญหาท่ีทํ ากิน 
พัฒนาการทําเกษตรบนพื้นที่สูง

 จึงจําเปนตองมีการปรับปรุงดินรวมกับระบบ

อนุรักษดินและนํ้า ตลอดจนการพัฒนาพ้ืนที่ปาไม เพื่อ
ใหราษฎรอยูรวมกับปา มรีายไดจากการปลูกพชืโดยท่ีไม
ทาํลายปาไม โดยการปลูกปารวมกับพืชเศรษฐกิจ มีการ

ปลูกไมหลายๆระดับ หลายๆชนิด มีทั้งไมเรือนยอดสูง

ลดหลั่นกันลงมา นอกจากทําใหราษฎรมีรายไดแลว
ยังทําใหมีปาเพิ่มขึ้นอีกทางหน่ึงดวย 
 ศูนยสงเสริมการใชหญาแฝกอันเน่ืองมาจาก   

พระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม กรมปาไม รวมกับ           

กรมทางหลวง ไดรวมกันออกแบบแนะนําการปลูก            
หญาแฝกเพ่ืออนุรกัษดนิและนํา้อนุรกัษทรพัยากรปาไม
อยางย่ังยนื สรางจิตสาํนึกในการดูแลรกัษาปา ใน 2 รปูแบบ 

(พื้นที่ดํา เนินการ ตําบลโป งแยง อําเภอแม ริม                   
จังหวัดเชียงใหม)
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การปลูกแฝกเพ่ืออนุรกัษดนิและน้ํารวมกับการปลูกพืชเกษตรในพ้ืนท่ีลาดชัน

ลักษณะเชิงลาด (slope) ปจจุบัน
 1. ความกวางของตะพัก (Bench) มี 2 ขนาด คือ       
ความกวางประมาณ 1 เมตร และความกวาง 2-4 เมตร

 2. ความสูงของตะพัก (Bench) มี 2 ขนาด คือ             

มคีวามสงูนอยกวา 1 เมตร และความสูงมากกวา 1 เมตร

แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)
 การปลูกหญาแฝกบนตะพัก (Bench) ปจจุบัน         
ใหดําเนินการปลูกหญาแฝกบนหนาเชิงลาดท่ีเกิดการ

เคลื่อนตัวและบริเวณใกลเคียง เพื่อปองกันการชะลาง

พังทลายของเชิงลาด ตําแหนงตามแผนผังบริเวณ              
รูปที่ 1-1 โดยมีลักษณะการปลูกดังนี้
1. บริเวณหนาเชิงลาดที่เปนตะพักที่มีขนาดความสูง

ตะพัก นอยกวา 1 เมตร และมีความกวางประมาณ             

1 เมตร ใหปลูกหญาแฝกเปนแถว ตรงขอบตะพัก 
จํานวนไมนอยกวา 2 แถว โดยมีระยะหางระหวางแถว

ประมาณ 20-25 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกลา         
ในแถว ประมาณ 5-10 เซนติเมตร และเวนระยะปลูก
ไปประมาณ 2 ตะพัก (ความสูงประมาณ 1.5 เมตร)          

จึงปลูกใหมตามลักษณะที่แสดงไวในรูปที่ 1-2 และ

แบบขยายรูปที่ 1-2 (ก)
2. บรเิวณเชิงลาดท่ีเปนตะพักทีม่ขีนาดความสูงตะพัก
มากกวา 1 เมตร และมีความกวาง 2-4 เมตร ใหปลูก

หญาแฝกเปนแถว ตรงขอบตะพัก จํานวนไมนอยกวา  

3 แถว โดยมีระยะหางระหว างแถว ประมาณ                          
20-25 เซนตเิมตร จาํนวนไมนอยกวา 2 แถว โดยมรีะยะหาง
ระหวางแถวประมาณ 20-25 เซนติเมตร ระยะหาง

ระหวางกลาในแถว ประมาณ 5-10 เซนติเมตร                    

และเวนระยะปลูกไปประมาณ 2 ตะพัก (ความสูง
ประมาณ 1.5 เมตร) จึงปลูกใหมตามลักษณะที่แสดงไว

ในรูปที่ 1-2 และแบบขยายรูปที่ 1-2 (ก)
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การปลูกแฝกเพ่ืออนรุกัษดนิและนํา้บรเิวณทีม่กีารชะลางพงัทลาย

ลักษณะเชิงลาด (slope) ปจจุบัน
 1. ความกวางของตะพัก (Bench) มี 2 ขนาด  คือ ความกวาง ประมาณ 1 เมตร และความกวาง 2-4  เมตร

 2. ความสูงของตะพัก (Bench) มี 2 ขนาด  คือ มีความสูงนอยกวา 1 เมตร และสูงมากกวา 1 เมตร
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แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design)
 การปลูกหญาแฝกบนตะพัก (Bench) ปจจุบันไดดําเนินการปลูกหญาแฝกบนหนาเชิงลาดที่เกิดการ             
เคล่ือนตัวและบริเวณใกลเคียง เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของเชิงลาด ตําแหนงตามแผนผังบริเวณรูปที่ 2-1             
โดยมีลักษณะการปลูกดังนี้
 1. บริเวณหนาเชิงลาดท่ีเปนตะพักท่ีมีขนาดความสูงตะพัก นอยกวา 1 เมตร ใหปลูกหญาแฝกเปนแถว             
ตรงขอบตะพัก จาํนวนไมนอยกวา 2 แถว โดยมรีะยะหางระหวางแถวประมาณ 20-25 เซนตเิมตร ระยะหางระหวาง
กลาในแถว ประมาณ 5-10 เซนติเมตร แลวเวนระยะปลูกไปประมาณ 2 ตะพัก (ความสูงประมาณ 1.5 เมตร)                   
จึงปลูกใหมตามลักษณะที่แสดงไวในรูปที่ 1-2 และแบบขยายรูปที่ 1-2 (ก)
 2. บริเวณเชิงลาดท่ีเปนตะพักที่มีขนาดความสูงของตะพักมากกวา 1 เมตร และมีความกวาง 2-4 เมตร              
ใหปลกูแฝกเปนแถว ตรงขอบตะพกั จาํนวนไมนอยกวา 3 แถว โดยมรีะยะหางระหวางแถว ประมาณ 20-25 เซนตเิมตร 
ระยะหางระหวางกลาในแถว 5-10 เซนติเมตร และใหปลกูหญาแฝกทกุตะพกั ตามลกัษณะทีแ่สดงไวในรปูที ่2-2 และ
แบบขยายรูปที่ 2-2 (ข)
 3. บรเิวณหนาเชิงลาดสวนบน ใหดาํเนินการปลกูหญาแฝกเต็มตลอดหนาเชงิลาด โดยมรีะยะหางระหวางแถว 
ประมาณ 50 เซนติเมตร และระยะหางระหวางกลาในแถว ประมาณ 5-10 เซนติเมตร ลักษณะตามรูปที่ 2-2
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การปลูกหญาแฝกรวมกับไมผลและไมปา ตามหลกัการกจิกรรมสรางปา 
สรางรายได กรมปาไม

รูปแบบการปลูกหญาแฝก 

 1. บริเวณหนาเชิงลาดที่เปนตะพักที่มีขนาด
ความสูงของตะพัก นอยกวา 1 เมตร และมีความกวาง
ประมาณ 1 เมตร ปลกูหญาแฝกเปนแถวตรงขอบตะพัก 

จํานวนไมนอยกวา 2 แถว โดยมีระยะหางระหวางแถว

ประมาณ 20-25 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกลาในแถว 
ประมาณ 5-10 เซนติเมตร แลวเว นระยะปลูก                     

ไปประมาณ 2 ตะพัก (ความสูงประมาณ 1.5 เมตร) 

 2. บริเวณหนาเชิงลาดท่ีเปนตะพักที่มีขนาด                 
ความสูงของตะพักมากกวา 1 เมตร และมีความกวาง 
2-4 เมตรให ปลูกแฝกเป นแถวตรงขอบตะพัก                       
จํานวนไมนอยกวา 3 แถว โดยมีระยะหางระหวางแถว
ประมาณ 20-25 เซนติเมตร ระยะหางระหวางกลา      
ในแถว ประมาณ 5-10 เมตร และใหปลูกหญาแฝก            

ทุกตะพัก

 3. ปลูกหญาแฝกครึ่งวงกลม 

รูปแบบกิจกรรมสราง ปาสรางรายได
 - การปลูกตนไมในพื้นที่ลาดชัน ปลูกแบบ         

สลับแถวตามแนวระดับ (ตามแนวเสนชั้นความสูง)            
โดยหางกัน 2 เมตร  ตามแนวระดับเสนชั้นความสูง          

และระหวางตนหางกัน 2 เมตร ปลกูไมเรอืนยอดช้ันบน 

(หางกันตนละ 8 เมตร) และไมเรอืนยอดชัน้รอง หางกนั
ตนละ 2 เมตร ตลอดแนวเสนชั้นความสูง สวนระหวาง

เสนชั้น ความสูง 8 เมตร ปลูกไมเรือนยอดช้ันไมพุม         
และไมเรือนยอดชั้นผิวดิน การปลูกเชนน้ีจะปลูก             

เปนแถบตามแนวระดับตามหลักอนุรักษดินและนํ้า 
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ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจาก        
พระราชดําริ กับการสงเสริมการปลูกหญาแฝก          
ในโครงการอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้น
ผูเรียบเรียง นุชนภางค สุวรรณเทน
นักวิชาการเกษตรชํานาญการ กรมพัฒนาที่ดิน
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
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 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 จังหวัดสกลนคร
ไดประสบกับอุทกภัยทางธรรมชาติครั้งรุนแรงในรอบ  
40 ป จากรายงานพบวา ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

จังหวัดสกลนคร ได รับอิทธิพลจากพายุโซนร อน               

“ตาลัส”และพายุโซนรอน “เซินกา”ในชวงระหวาง         
วนัที ่24 - 27 กรกฎาคม 2560  ซึง่ในวนัที ่27 กรกฎาคม 
2560 ได เกิดฝนตกหนักอยางต อเนื่องตลอดคืน                 
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วัดปริมาณนํ้าฝนไดมากถึง 245 มิลลิเมตร ในชวง              

ระยะเวลาประมาณ 20 ชั่วโมง ทําใหเกิดนํ้าปา                

จากเทือกเขาภูพานไหลลงสูเขื่อนนํ้าอูนปริมาณมาก  
จนลนทางนํ้าลน (spillway) ไหลสูมีปริมาณนํ้าที่มาก 
สงผลให นํ้าเอ อล นเข าท วมพ้ืนที่และบานเรือน

ประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงสกลนคร โดยมรีะดบัน้ํา

สูงเฉลี่ยถึง 70 - 80 เซนติเมตร บางจุดสูงเกือบ 2 เมตร 
รถเล็กแลนสัญจรไปมาไมได บานเรือนและรานคา             

ไดรับความเสียหาย 
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อางเกบ็น้ําหวยทรายขม้ินอนัเน่ืองมาจากพระราชดําร ิเม่ือดาํเนินการปรบัปรงุแลวเสรจ็
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 ดวยเหตุนี ้อางเก็บนํา้หวยทรายขม้ินอนัเนือ่งมาจากพระราชดําร ิตาํบลพังขวาง อาํเภอเมือง จงัหวัดสกลนคร

ไดรับผลกระทบจากมวลนํ้าที่มากเกินประมาณ 4 ลานลูกบาศกเมตร ไหลลงสู อางเก็บน้ํา หวยทรายขม้ิน                           

ซึ่งเกินความจุของอาง จนทําใหเกิดนํ้าเออลนขามทํานบดินและเกิดการกัดเซาะสันทํานบดินชํารุดเสียหาย สงผลให

คันดินขาดเปน 2 ชวง ทําใหนํ้าไหลบาออกมาสรางความเสียหายเปนวงกวาง

ความเสียหายของอางเก็บน้ําหวยทรายขมิ้นอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ที่ไดรับผลกระทบ จากพายุเซินกา
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 โครงการอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้นเดิมกอสรางไวเมื่อป 2496 แลวเสร็จในป 2499 เปนโครงการประเภท 

อางเก็บนํ้าพรอมระบบสงนํ้า ลักษณะโครงการเปนทํานบดินประเภทเน้ือเดียว กวาง 5 เมตร สูง 8.30 เมตร                 

ยาว 1,300 เมตร ความจุของอางเก็บนํ้าประมาณ 2 ลานลูกบาศกเมตร โครงการฯ ตั้งอยูตําบลพังขวาง อําเภอเมือง 

จงัหวัดสกลนคร กรมชลประทานไดกอสรางเพ่ือเปนอางเก็บน้ําไวสาํหรับใหเกษตรกรไดใชทาํการเกษตรและอุปโภค

บริโภคอยางเพียงพอ และสามารถสงนํ้าสนับสนุนพื้นที่ทําการเกษตรในฤดูแลงโดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ                 

7,000 ไร ดังภาพ

ภาพถายทางอากาศท่ีตั้งของโครงการอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้นอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

ตําบลพังขวาง อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร (ซาย กอนปรับปรุงอาง ขวา หลังปรับปรุงอางฯ)
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 ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว                   
ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ใหสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก                  
พระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) และสวนราชการที่เกี่ยวของเรงดําเนินการปรับปรุงอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้น              

ที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพายุโซนรอน “เซินกา” ใหใชการไดโดยเร็ว และมีพระราชกระแสรับสั่ง           

ใหดําเนินการปลูกหญาแฝกรอบอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้นอีกดวย ตอมาในวันที่ 12 สิงหาคม 2560                           

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหวั ทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ รบัโครงการกอสรางอางเก็บนํา้หวยทรายขม้ิน 

ไวเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และมีพระราชกระแส ดังนี้
 - ถือวาเปนความเรงดวนอยางสําคัญ

 - นาจะตรวจระบบ อาง, เขื่อน ฯลฯ ในพื้นที่นี้ตอไป

(หนังสือกองกิจการในพระองค 904 ที่ พว 0005.1/3059  ลงวันที่ 12 สิงหาคม 2560)

 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไดพระราชทาน

พระราชดําริเกี่ยวกับการใชหญาแฝกเพื่อการอนุรักษดินและนํ้าครั้งแรกตั้งแตเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2534  
ทรงมอบหมายใหหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทําการศึกษา ทดลอง วิจัย และดําเนินการปลูก             
หญาแฝกเพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดิน และใหนําผลสําเร็จไปขยายผลดําเนินการในพื้นท่ีตางๆ         

ตอไป โดยใหกรมพัฒนาท่ีดนิเปนหนวยงานหลักและทรงติดตามความกาวหนาของการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 

จากการทดลองปลกูหญาแฝกพบวาจากผลการศึกษาทดลองในพื้นท่ีตางๆ หญาแฝกสามารถแกปญหาการ
ชะลางและพังทลายของดินไดเปนอยางดีมาก

 หญาแฝก (ชื่อวิทยาศาสตร : Chrysopogon zizanioides) เปนพืชที่มีระบบรากลึกและแผกระจาย
ลงไปในดินตรงๆ เปนพืชท่ีมีอายุไดหลายป จะข้ึนเปนกอแนน มีใบเปนรูปขอบขนานแคบปลายขอบแหลม                                    

ยาว 35-80 เซนติเมตร มีสวนกวาง 5-9 มิลลิเมตร สามารถขยายพันธุที่ไดผลรวดเร็ว โดยการแตกหนอ         
จากลําตนใตดิน สามารถแตกแขนงรากออกในสวนของกานชอดอกได เจริญเติบโตไดทั่วทุกภาคของประเทศ

จากที่ลุมถึงที่ดอน สามารถขึ้นไดดีในดินเกือบทุกชนิด และจะมีการเจริญเติบโตโดยการแตกกอมีรากยาว             
และมีจํานวนรากมาก เติบโตหยั่งลึกลงไปในดินไมเปนอุปสรรคตอพืชที่ปลูกขางเคียง และสามารถนํามาปลูก
เพื่อการอนุรักษดินและนํ้าไดดี 
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 ในการดําเนินงานปลูกหญาแฝกในพื้นที่ที่มีการชะลางพังทลายอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้นนั้น                    
ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ไดเรงดําเนินการในทันที โดยรวมบูรณาการกับสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร             
ซึ่งใหการสนับสนุนกลาหญาแฝก ในปงบประมาณ 2560 สนับสนุนกลาหญาแฝกจํานวน 105,000 กลา                   
ดําเนินการปลูก 4 คร้ัง มีรายละเอียดดังตอไปน้ี
 ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ศูนยศึกษาการพัฒนาภูพานฯ รวมกับสถานีพัฒนาที่ดินสกลนคร 
และหนวยงานภายในจังหวัดสกลนครที่เกี่ยวของ ไดดําเนินการปลูกหญาแฝกจํานวน 20,000 กลา 
โดยมีผูวาราชการจังหวัดสกลนคร เปนประธาน และมีประชาชนผูใชประโยชนจากชุมชนรอบอางเก็บนํ้า                       
รวมปลูกหญาแฝกดวย

ดําเนินการปลูกหญาแฝกคร้ังที่ 1 ในวันที่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
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 ครั้งที่ 2 วนัท่ี 17 - 24 สงิหาคม 2560 ศนูยศกึษาการพฒันาภพูานฯ รวมกบัสถานีพฒันาทีด่นิสกลนคร                      
ดําเนินการปลูกหญาแฝกจํานวน 40,000 กลา
 ครั้งที่ 3 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 กรมชลประทานและจังหวัดสกลนครไดจัดพิธีเปดใชงานอางเก็บนํ้า                          
หวยทรายขมิ้น หลังจากการซอมแซมทํานบดินหลักแลวเสร็จ โดยมีผูวาราชการจังหวัดสกลนครเปนประธาน                
และ อธบิดกีรมชลประทานรวมเปนเกยีรต ิซึง่ศนูยศกึษาการพฒันาภพูานฯ รวมกบัสถานพีฒันาทีด่นิสกลนคร                  
ไดดําเนินการปลูกหญาแฝกบริเวณทํานบอางเก็บนํ้า จํานวน 5,000 กลา

ดําเนินการปลูกหญาแฝกครั้งที่ 3 ในพิธีเปดอางเก็บนํ้าหวยทรายขมิ้น วันที่ 25 สิงหาคม 2560
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 ครัง้ที ่4 วนัท่ี 30 สงิหาคม - 8 กนัยายน 2560 ศนูยศกึษาการพัฒนาภพูานอนัเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
รวมกับสถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร ปลูกหญาแฝกเพิ่มเติม จํานวน 40,000 กลา
 ตอมา กรมชลประทาน ไดดําเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการอางเก็บนํ้า                     
หวยทรายขม้ินอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพการเก็บกักนํ้าและการใชนํ้าในพ้ืนที่            
ทายอางฯ โดยการปรับปรุงทํานบดินอางเก็บนํ้าใหม กวาง 9 เมตร สูง 11 เมตร ยาว 1,165 เมตร ซึ่งทําให
สามารถเพิ่มความจุของอางเก็บนํ้าไดมากกวา 3 ลานลูกบาศกเมตร นอกจากน้ี ยังไดกอสรางอาคารระบาย
นํ้าลน มบีานระบายนํา้ 3 ชอง สามารถระบายน้ําไดกวา 250 ลกูบาศกเมตรตอวนิาท ีกอสรางอาคารทอสงนํา้
ฝงซาย ยาว 115 เมตร ระบายน้ําไดกวา 5 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และกอสรางอาคารทอสงนํ้าฝงขวา                            
พรอมทอระบายนํ้าลงลํานํ้าเดิม ยาว 95 เมตร ระบายนํ้าไดกวา 8 ลูกบาศกเมตรตอวินาที โดยไดดําเนินการ
แลวเสร็จในป 2561
 ในปงบประมาณ 2561 ศนูยศกึษาการพัฒนาภพูานฯ จงึไดจดัตัง้งบประมาณในการผลิตกลาหญาแฝก
เปลือยราก จํานวน 150,000 กลา ดําเนินการปลูกหญาแฝกซอมแซมหลังจากที่มีการปรับปรุงอางเก็บนํ้าฯ              
เสรจ็เรยีบรอย ในวนัที ่8 พฤศจิกายน 2561 โดยปลูกหญาแฝกโดยรอบบริเวณอางเกบ็นํา้ปลูกตามแนวระดับ

จํานวน 3 แถว ระยะหางระหวางตน 5 ซม. แถวที่ 1 ปลูกที่ระดับกักเก็บนํ้า แถวที่ 2 ปลูกสูงกวาแถวท่ี 1                

ในแนวดิ่ง 20 ซม. และแถวที่ 3 ปลูกสูงกวาแถวที่ 2  ในแนวดิ่ง 20 ซม.

การดาํเนนิการปลกูหญาแฝกหลงัจากปรับปรงุอางเกบ็นํา้หวยทรายขมิน้ฯแลวเสรจ็ในปงบประมาณ  2561
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 สําหรับการปลูกหญาแฝกบริเวณตามขอบอางเก็บน้ําหวยทรายขม้ินนั้นจะสามารถชวยปองกันการชะลาง         

พังทลายของดินบริเวณของอางเก็บนํ้า โดยที่หญาแฝกจะชวยยึดหนาดินและทําใหสามารถปองกันการพังทลาย              

ของดินรอบบริเวณอางเก็บนํ้าไดในระดับหนึ่ง นอกจากนี้หญาแฝกยังชวยในการกรองเศษพืชตะกอนดิน รวมทั้ง                 

สิง่ปฏกิลูตางๆ ไมใหไหลลงสูอางฯ และรากหญาแฝกทีส่านกนัอยางหนาแนนสามารถเปนกาํแพงใตดนิ จะชวยดดูยดึ

และดูดซบัสารเคมีไดอกีดวย ทาํใหนํา้ในอางเกบ็น้ํามคีณุภาพดเีหมาะสมแกการอปุโภคบรโิภค 

 นอกจากการสงเสรมิการปลกูหญาแฝกบรเิวณอางเก็บนํา้หวยทรายขมิน้แลว ศนูยศกึษาการพัฒนาภพูานฯ  

ยงัไดดาํเนนิการชวยเหลอืเกษตรกรทีพ่ืน้ทีท่างการเกษตรไดรบัความเสยีหาย โดยการสนบัสนุนพนัธุขาว พนัธุพชื พนัธุสตัว 

รวมถึงไดติดตาม ใหคําแนะนําอยางตอเน่ือง สวนหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ เชน สถานีพัฒนาท่ีดินสกลนคร                 

ไดดําเนินการปรับปรุง ฟนฟูพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่รับน้ําที่เออลนจากอางเก็บน้ําหวยทรายขมิ้น  

จนไดรบัความเสียหายอยางสิน้เชิง  เกษตรกรไมสามารถทาํการเกษตรไดดงัเดมิ โดยจดัทาํโครงการฟนฟแูละปรบัปรุง

พืน้ทีน่าทีไ่ดรบัผลกระทบจากอทุกภัย โดยการจดัทาํระบบอนรุกัษดนิและน้ํา ในปงบประมาณ 2561 ทาํการปรบัปรุง

คันนาทางลําเลียงในไรนาที่ไดรับความเสียหาย ใหสามารถทําการเกษตรไดดังเดิมและการปรับปรุงพื้นที่นา               

แบบประณีต รวมทัง้ไดดาํเนนิการขดุบอดักตะกอน และไดดาํเนนิการปลูกหญาแฝกเพือ่ปองกนัการชะลางพงัทลาย

ของทางลาํเลยีง บอดกัตะกอน และบรเิวณลําหวยทรายทีด่าํเนนิการชุดลอกใหมโดยจงัหวดัสกลนคร กลาหญาแฝก
ทีใ่ชจาํนวน 200,000 กลา จะเห็นไดวาเกษตรกรท่ีไดรบัผลกระทบจากอุทกภัยในคร้ังน้ี ใหความรวมมือและไดรับ      
การตอบรับเปนอยางดี และตางรูสึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพน

การดําเนินงานโครงการฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนที่นาที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัย  โดยการจัดทําระบบอนุรักษดินและนํ้า
และปลูกหญาแฝกในพ้ืนที่ทางการเกษตรท่ีเสียหายจากนํ้าเออลนจากอางเก็บนํ้าหวยทรายฯ 
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