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จากใจบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
 เนื่องจากในห้วงเวลาที่ผ่านมา มีหลายหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบเก่ียวกับหญ้าแฝก ทางกองบรรณาธิการภูมิวารินอนุรักษ์  
จึงขอทบทวนเน้ือหาทางวิชาการของหญ้าแฝกซึ่งน�ามาจากหนังสือสาระน่ารู้
เรือ่งหญ้าแฝก จดัท�าโดย คณะอนุกรรมการด้านวชิาการและติดตามประเมินผล
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และ
เพื่อให้องค์ความรู้ที่คณะอนกุรรมการฯ ได้ตัง้ใจน�ามาถ่ายทอดนี ้สามารถน�าไป
ขยายผลสู่การปฏิบัติและเกิดความต่อเนือ่ง จึงขอให้ติดตามในฉบับต่อ ๆ ไป 
นอกจากน้ีภายในเล่มยงัมีบทความ เรื่อง 9 ครั้ง...ก้าวตามรอยพ่อ ที่เล่าถึง 
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านหญ้าแฝก ทั้ง 9 ครั้้ง  
เพือ่ให้ผู้อ่านได้รบัทราบถงึการด�าเนินงานที่ผ่านมา
 กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมส่งงานวิจัย ข่าวสาร 
กิจกรรมต่าง ๆ ทีเ่ก่ียวกับการด�าเนินงานหญ้าแฝกลงในจลุสารภมิูวารนิอนุรกัษ์  
และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจุลสารภูมิวารินอนุรักษ์ฉบับน้ี จะเป็นอีกหน่ึงส่ือกลาง 
ในการเผยแพร่งานโครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด�าริ ไปสู่เกษตรกรและประชาชนอย่างแท้จริง
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับหญ้าแฝก             

“หญ้าแฝก”

	 หญ้าแฝกเป็นหญ้าเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนท่ีขึ้นอยู่
ตามธรรมชาติขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป	 ในประเทศไทยพบ 
หญ้าแฝกขึน้อยูต่ามธรรมชาติในพืน้ทีจ่ากทีลุ่ม่จนถงึท่ีดอน
โดยสามารถขึ้นได้ ในดินเกือบทุกชนิด	 หญ้าแฝกมีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า	Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty 
เป ็นพืชวงศ ์หญ้าขึ้นเป ็นกอหนาแน ่น	 เจริญเติบโต 
โดยการแตกกออย่างรวดเร็ว	 ความสูงจากยอดประมาณ	
0.5	 ถึง	 1.5	 เมตร	 ลักษณะใบแคบยาวประมาณ	 75	
เซนติเมตร	 ความสูงจากยอดประมาณ	 75	 เซนติเมตร	 
ความกว้างประมาณ	 8	 มิลลิเมตร	 หากนํามาปลูกติดกัน 
เป็นแนวยาวขวางแนวลาดเทของพื้นที่	จะแตกกอต่อกันได้
เหมอืนแนวรัว้ทีม่ชีวีติ	สามารถกรองเศษพืชและตะกอนดนิ
ซึ่งถูกนํ้าชะล้างพัดพามาตกทับถมติดอยู ่กับกอหญ้า	 
เกิดเป็นคันดินธรรมชาติได้
	 หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึก	 เจริญเติบโต 
ในแนวดิ่งมากกว่าออกทางด้านข้าง	 และมีจํานวนรากมาก
จึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี	รากจะประสานติดต่อกันแน่นหนา
เสมือนกําแพงใต้ดินสามารถกักเก็บน้ํา	 และความชื้นได	้ 
โดยทัว่ไประบบรากแผ่ขยายกว้างเพียงประมาณ	50	เซนตเิมตร	
โดยรอบกอเท่านั้น	 ไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง	 
	 จัดเป็นมาตรการอนรุกัษ์ดนิและน้ําวธิหีนึง่ทีส่ามารถ
ช่วยให้ดนิมคีวามชืน้และรักษาหน้าดนิเพ่ือใช้สาํหรบัปลกูพชื
เศรษฐกิจได้	 การใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
ดังกล่าวเป็นวิธีการที่ง่ายในการปฏิบัติ	 เกษตรกรสามารถ
ดาํเนนิการได้เองและมค่ีาใช้จ่ายน้อยมาก	ซึง่จะเป็นการนาํไป	

ภาพแสดงพื้นที่ปลูกหญ้าแฝกในประเทศไทย

ผูอ่้านส่วนใหญ่คงรูจ้กั “หญ้าแฝก” กนัมาแล้ว แต่ยงัมอีีกหลายท่านยงัไม่ทราบว่า “หญ้าแฝก” 

คอือะไร และมคีณุสมบติัทีด่อีย่างไร ท�าไมถงึเรยีกว่า “พชืมหศัจรรย์” คณะผูจั้ดท�า 

จงึขอน�าข้อมลูเก่ียวกบั “หญ้าแฝก” มาให้ผู้อ่านได้ทบทวนกันอีกคร้ัง

4

สู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมในเขตพื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน 
ให้มคีวามมัน่คงและย่ังยนื	สามารถนําวธิกีารนี้ ไปใช้ในพืน้ที่
อื่น	ๆ	เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	
เช่น	 พื้นท่ีสองข้างทางของคลองชลประทาน	 อ่างเก็บนํ้า	
บ่อนํ้า	ป่าไม้	ป้องกันขอบตลิ่ง	คอสะพาน	ไหล่ถนน	
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คุณรู้จักหญ้าแฝกหรือไม่
 สําหรับผู้ที่พํานักพักพิง	 และทํางานในเมืองมัก

จะไม่รูจ้กัหญ้าแฝก	แต่สาํหรับเกษตรกรทีท่าํการเกษตร

ไม่ว่าจะเป็นชาวนา	ชาวไร่	หรือชาวสวนจะรู้จกัหญ้าแฝก

เป็นอย่างด	ี และคงจะมีเกษตรกรจํานวนไม่น้อยท่ีเคย

นําหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ ในการมุงหลังคาบ้าน 

หรอืทีพ่กั	ดงัน้ัน	เราควรทาํความรูจ้กัหญ้าแฝกกนัเพิม่

เติมอีกสักนิด

 ลําต้น	 (culm)	 หญ้าแฝกเป็นหญ้าที่ขึ้นเป็นกอ 

มีลักษณะเป็นพุ่ม	ใบบางตั้งตรงขึ้นสูง	มีการขึ้นอยู่เป็น 

กลุ่มใหญ่หรือกระจายกันอยู่ ไม่ ไกลมากนัก	 กอแฝก 

มขีนาดค่อนข้างใหญ่	โคนกอเบยีดกนัแน่น	เป็นลกัษณะ

เฉพาะอันหน่ึงทีแ่ตกต่างจากหญ้าอืน่	ๆ 	ค่อนข้างชดัเจน	

ส่วนโคนของลําต้นจะแบน	 เกิดจากส่วนของโคนใบที ่

จัดเรียงพับซ้อนกัน	 ลําต้นแท้จะมีขนาดเล็กซ่อนอยู่ใน

กาบใบบริเวณคอดิน

	 การเจริญเติบโตและการแตกกอของหญ้าแฝก

จะมีการแตกหน ่อใหม ่ทดแทนต ้นเก ่าอยู ่ เสมอ 

โดยจะแตกหน่อออกทางด้านข้างรอบคอดินทําให้กอ 

มขีนาดใหญ่ขึน้เรือ่ย	ๆ 	โดยปกติแล้วหญ้าแฝกมีลําต้นสัน้	 

ข้อและปล้องเหน็ไม่ชดัเจน	 การแตกตะเกยีงและการยก	

ลําต้นขึ้นเตี้ย	 ๆ	 เหนือพื้นดิน	 ไม่พบมากในสภาพ

ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์	แต่เป็นลักษณะที่พบได้ทั่วไป

ในหญ้าแฝกที่ ได้จัดปลูกในถุงในแปลงต้นแก่มากหรือ

ปลูกในพื้นที่วิกฤติ

 ใบ	 (leaf)	 ใบของหญ้าแฝกจะแตกออกจาก 

โคนกอ	 มีลักษณะแคบยาว	 ขอบใบขนาน	 ปลายสอบ

แหลม	 แผ่นใบกร้าน	 โดยเฉพาะใบแก่ขอบใบและเส้น

กลางใบมีหนามละเอียด	 (spinulose)	 หนามบนใบที่

ส่วนโคน	และกลางแผ่นจะมีน้อย	แต่จะมีมากที่บริเวณ

ปลายใบ	 มีลักษณะต้ังทแยงปลายหนามชี้ขึ้นไปทาง

ปลายใบ	กระจัง	หรอืเยือ่กนันํา้ฝนท่ีโคนใบ	(ligule)	จะ

ลดรูป	 มีลักษณะเป็นเพียงขอบโค้งของขนสั้นละเอียด	

บางครั้งสังเกตได้ไม่ชัดเจน
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 ราก	 (root)	 รากเป็นส่วนสําคัญและเป็นลักษณะพิเศษของหญ้าแฝกที ่

ถูกนํามาใช้ประโยชน์เป็นหลัก	 หญ้าส่วนใหญ่จะมีรากที่เป็นระบบรากฝอย 

แตกจากส่วนลําต้นใต้ดินกระจายออกแผ่กว้างเพื่อยึดพื้นดินตามแนวนอน	

มากกว่าท่ีจะเจริญในแนวดิ่ง	 และไม่ลึกมาก	 แต่ระบบรากของหญ้าแฝกจะ 

แตกต่างจากรากหญ้าส่วนใหญ่	 คอืมรีะบบรากท่ีมรีากฝอยจํานวนมากสานกนัแน่น

เจริญหยัง่ลกึลงดนิในแนวดิง่	เมือ่อายปุระมาณ	1	ปี	จะมรีากลกึประมาณ	80	-	100	

เซนติเมตร

 ช่อดอก	 (inflorescence)	 หญ้าแฝกมีช่อดอกตั้ง	 ลักษณะเป็นรวง	 

ก้านช่อดอกยาวกลม	ก้านช่อดอกและรวงยาวประมาณ	100	-	150	เซนติเมตร	

แต่ในต้นที่สมบูรณ์จะสูงยาวจากพื้นดินได้เกินกว่า	200	เซนติเมตร	เฉพาะส่วน

ช่อดอกหรือรวงยาวประมาณ	20	-	40	เซนติเมตร	ความกว้างของช่อเมื่อแผ่

เต็มที่	10	-	15	เซนติเมตร	ช่อดอกของหญ้าแฝกหอมส่วนใหญ่มีสีนํ้าตาลแดง	

ซึ่งเป็นลักษณะประจําแต่ละชนิดพันธุ์

 ดอกหญ้า	 (spikelet)	 ดอกหญ้าแฝกจะเรียงตัวอยู่ด้วยกันเป็นคู่	 ๆ	 

มลีกัษณะคล้ายคลงึและขนาดใกล้เคยีงกนั	แต่ละคูป่ระกอบด้วยดอกชนิดที่ ไม่มีก้าน	

และดอกชนิดมีก้าน	 ยกเว้นท่ีส่วนปลายของก้านช่อย่อย	 มักจะจัดเรียงเป็น	 

3	ดอกอยูด้่วยกัน	ดอกไม่มีก้านจะอยู่ด้านกลาง	ส่วนดอกท่ีมก้ีานจะชูอยู่ด้านบน

	 ดอกหญ้าแฝกมีลักษณะคล้ายกระสวยทรงขอบขนาน	 รูปไข่ปลายสอบ	

ขนาดของดอกกว้าง	1.5	-	2.5	มลิลิเมตร	ยาว	2.5	-	3.5	มลิลิเมตร	ผิวบนด้านหลงั

ขรุขระมีหนามแหลมขนาดเล็ก	 โดยเฉพาะท่ีบริเวณขอบเห็นได้ชัดเจน 

เมื่อส่องดูด้วยแว่นขยายด้านล่างผิวเรียบ

 เมล็ดและต้นกล้า	 (seed	 and	 seedling)	 ดอกหญ้าแฝกเม่ือได้รับ 

การผสมเกสรแล้ว	 ดอกที่ ไม่มีก้านดอกซึ่งเป็นดอกสมบูรณ์เพศก็จะติดเมล็ด	

เมลด็มีสนีํา้ตาลอ่อนเปน็รปูกระสวยผิวเรยีบ	หวัท้ายมน	มเีนือ้ในลกัษณะคล้าย

แป้งเหนียว	สูญเสียสภาพความงอกได้ง่าย	เมื่อถูกลมแรง	แดดจัด	หรือสภาพ

อากาศวิกฤติ	 เนื้อแป้งเปลี่ยนเป็นแข็งรัดตัว	 ทําให้ ไม่สามารถขยายตัวได้	

เนื่องจากเมล็ดหญ้าแฝกมีความสามารถในการงอกอยู่ ในช่วงระยะเวลาจํากัด

เพยีงช่วงสัน้ๆ	และบางพันธุซ์ึง่นาํเข้าจากต่างประเทศไม่มเีมลด็	จึงทําให้หญ้าแฝก

ไม่สามารถจะแพร่กระจายกลายเป็นวัชพืชร้ายแรงได้
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หญ้าแฝกแตกต่างจากหญ้าคาอย่างไร
 หญ้าแฝกมีลักษณะขึ้นเป ็นกอ ๆ ทรงพุ ่ม  

ใบปรกดินแผ่นใบเป็นร่อง ปลายใบเรยีวยาว โคนใบคม 

กาบใบหุม้ห่อกนัเป็นโคนต้น มลีกัษณะแบน ขยายพันธุ์

โดยการแตกกอคล้ายตะไคร้ หญ้าแฝกจะย่างปล้องชู

ช่อดอกสีน�้าตาลแดง หลังจากผสมแล้วเมล็ดจะติดอยู่

กับรวงจนแก่ ร่วงหล่นไปไม่ไกลต้นแม่ และยังมีความ

สามารถขยายพนัธุ์ ได้ ไม่ด ีส่วนหญ้าคาจะขึน้ตดิต่อกนั

เป็นผืน เนื่องจากมี ไหลหรือล�าต้นใต้ดินสานกันแน่น 

เจริญเติบโตขึ้นเป็นหน่อและต้น มีลักษณะกลมหุ้มห่อ

ด้วยกาบใบ ก้านใบกลมเล็ก ใบแบน หญ้าคาจะย่าง

ปล้องชูช่อดอกสีขาวนวลเป็นปุยปลิวไปตามลมได้ง่าย

และปลิวไปได้ ไกล เมล็ดงอกขึ้นมาเป็นต้นหญ้าคาซึ่ง

เป็นวชัพชืท่ีร้ายแรงก�าจัดได้ยากแม้มีการไถกลบหลาย

ครั้งก็ตาม
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“ดอกหญ้าแฝก” “ดอกหญ้าคา
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หญ้าแฝกจะกลายเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงได้หรือไม่
 เป็นที่วิตกว่า หญ้าแฝก อาจกลายเป็นวัชพืชท่ีร้ายแรง

เหมือนหญ้าคา หญ้าขจรจบ หรือไมยราบยักษ์ เมื่อน�าไปปลูกใน

พื้นที่ต่าง ๆ  ปกติหญ้าแฝกมีการขยายพันธุ์ โดยการแตกหน่อจาก

ข้อของล�าต้นที่อยู่ชิดผิวดินและใต้ดิน หรือแตกแขนงจากข้อของ

ล�าต้นทีม่ช่ีอดอก ดอกส่วนใหญ่ไม่มกีารผสมเกสร เมล็ดจงึลบี หญ้า

แฝกเป็นพืชทีเ่มล็ดมรีะยะพักตวัและมอีายส้ัุน มี โอกาสงอกน้อยจึง

สบืพนัธุด้์วยเมลด็ได้ยาก สามารถควบคมุและก�าจดัได้ง่ายโดยการ

ขุดกอออกหรอืไถพรวน จงึไม่ปรากฏว่ามหีญ้าแฝกขึน้เป็นวชัพืชใน

พื้นที่เพาะปลูกแต่อย่างใด  

9ฉบับท่ี 54 เดือนพฤษภาคม 2563ฉบับท่ี 54 เดือนพฤษภาคม 2563
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ขอรับความรู้ 
  และกล้าพันธุ์หญ้าแฝกได้ที่ไหน

	 จากประโยชน์ของหญ้าแฝกดงักล่าวข้างต้น	เกษตรกร	

ประชาชนหรือภาครัฐและภาคเอกชน	 มีความประสงค์จะ

ขอรบัพนัธุห์ญ้าแฝกเพือ่ปลูกในพืน้ทีอ่นรุกัษ์ดนิและน้ํา	และ

ปรบัปรงุสภาพแวดล้อม	สามารถตดิต่อรบัพนัธุห์ญ้าแฝกได้ที	่

 	สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตทั้ง	12	เขต	หรือสถานี

พัฒนาที่ดินจังหวัดต่าง	ๆ	ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 	ศนูย์ศึกษาการพัฒนาอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํริ

ทั้ง	6	ศูนย์	ที่มีอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

	 หญ้าแฝกสามารถใช ้ประโยชน ์ ในการฟ ื ้นคืน 

สิง่แวดล้อมท่ีวกิฤต	ิส่วนต่าง	ๆ	ของหญ้าแฝก	มีประโยชน์	

ดังนี้

หญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างไร

 ต้น/ใบ
 	 ดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	(CO

2
)	ในอากาศได้ดี

 	 กรองเศษพชืและตะกอนดนิทีถ่กูชะล้างมากกัเกบ็ไว้

 	ทําวัสดุมุงหลังคา

 	 แท่งเพาะชําหรือวัสดุปลูก

 	 ทําเชอืก	เส่ือ	หมวก	ตะกร้า	และงานหตักรรมต่าง	ๆ

 	 ใช้เป็นอาหารสัตว์พวกแกะ	โค	กระบือ	ฯ

 	 ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน	ใช้รองคอกสัตว์

 	ทําวัสดุเพาะเห็ด	ทําปุ๋ยหมัก

 	 อื่น	ๆ

 ราก 

 	ดูดซับนํ้าและรักษาความชุ่มชื้นในดิน	

 	ดูดซับแร ่ธาตุอาหาร	 แล ้วสลายกลายเป ็น 

	 	 อินทรียวัตถุในดิน	ทําให้ดินร่วนซุย	

 	ดูดซับสารพิษจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืช	

 	 ช่วยทําให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น	

 	ทําฉาก	ม่านบังตา	พัด	กระเป๋าถือ	ฯ

 	สมุนไพรและเครื่องประทินผิว	

 	 กลั่นทํานํ้าหอม	ส่วนผสมของสบู่	

 	ป้องกันแมลงและหนู	

 	 อื่น	ๆ
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หญ้าแฝกหญ้าแฝก
      ได้มกีารศึกษาหญ้าในสกุล Chrysopogon (Vetiver grass) 

ในประเทศไทยอย่างเป็นระบบทางอนกุรมวธิาน ผลการศกึษาปรากฏว่าหญ้าแฝก

ที่พบในประเทศไทยจ�าแนกออกได้เป็น 2 ชนิดด้วยกัน ได้แก่ หญ้าแฝกหอม 

(Chrysopogon zizanioides) และหญ้าแฝกดอน (Chrysopogon nemoralis) 

ในธรรมชาตพิบว่า หญ้าแฝกทัง้สองชนดิมกีารกระจายพนัธุ์อยูท่ัว่ไป สามารถขึน้

ได้ดี ในสภาพพ้ืนท่ีท้ังท่ีลุ่มและท่ีดอน ในดินสภาพต่างๆ จากความสูงใกล้ระดับ 

น�้าทะเล จนถึงระดับประมาณ 800 เมตร

 พันธ์ุ
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การเรียกชื่อพืชหญ้าแฝก มากกว่าทีอ่ยู่ในสกลุเดยีวกนั	ควรย่อชือ่สกลุของชนดิท่ี	2	

และชนดิต่อ	 ๆ	 ไปได้	 เช่น	 หญ้าแฝกลุม่ (Chrysopogon 

zizanioides),	 หญ้าแฝกดอน	 (C. nemoralis),	 หญ้าแฝก

แอฟริกา	 (C. nigritana)	 ในการกล่าวถึงพืชในสกุล

เดยีวกนัหลาย	ๆ 	ชนดิ	อาจจะใช้ชือ่สกลุตามด้วยคําว่า	spp.	 

ซึ่งเป็นตัวย่อที่เป็นพหูพจน์ของคําว่า	 species	 เช่น	

Chrysopogon	 spp.	 ซึ่งหมายถึงพืชในสกุลหญ้าแฝก

หลายชนิด	คําว่า	“species”	นี้	แม้จะมีรูปเป็นพหูพจน์	

แต ่ ใช ้ ได ้ทั้ ง สําหรับพืชชนิดเดียวหรือหลายชนิด	 

ในบางครั้ง	 เราไม่ทราบชนิดของพืช	 เพียงแต่ทราบว่า	

เป็นพืชท่ีจัดอยู่ ในสกลุใด	 ก็ใส่คําว่า	 sp.	 ต่อท้ายชือ่สกุล	 

เช่น	Chrysopogon sp.	 หมายถึง	 พืชในสกุลหญ้าแฝก 

ชนิดหนึ่งที่ยังไม่ทราบชนิด

 3. ชือ่พืน้เมือง (local หรือ vernacular name) 

หมายถึง	 ชื่อที่ ใช้เรียกพืชเฉพาะในถิ่นใดถิ่นหนึ่ง	 หรือ

ประเทศใดประเทศหนึ่ง	 พืชในถิ่นต ่างๆ	 ทั่วโลก 

จึงมีช่ือพ้ืนเมืองหลายช่ือในท้องถิ่นต่างๆ	 กัน	 เช่น	 

หญ้าแฝกลุ่ม	 มีช่ือพ้ืนเมืองในภาษาต่างๆ	 เช่น	 กานา	

Kurikarili,	 เบงกอล	 Khus	 Khus,	 ปัญจาบ	 Panni,	 

จีนกลาง	Xiang	Gen	Cao,	อินโดนีเซีย	Agar	Wangi,	

ตากาลอ็ก	Moras,	ทมฬิ	Vetiver,	มาเลเซยี	Nara	Wastu	

แม้กระท่ังในประเทศเดียวกัน	 ช่ือพื้นเมืองของพืชก็อาจ

แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น	 เช่น	 “หญ้าแฝกหอม”  

มีชื่อเรียกต่าง	ๆ	กันในประเทศไทย	เช่น	หญ้าแฝกลุม่ใน

ภาคกลางและนครราชสีมา	 หญ้าแฝก	 หญ้าคมแฝก	

แฝกหอม	ในภาคกลาง	แกงหอม	แขมหอม	ในภาคอีสาน	

แฝกกอตะไคร้	แซงหม่อง	ในจงัหวดักาํแพงเพชร	แฝกส้ม	

แฝกถํ้า	ในจังหวัดนครพนม	

	 ในบางกรณี	 ชื่อพื้นเมืองชื่อหนึ่งอาจใช้สําหรับ 

พืชมากกว่าหนึ่งชนิดก็ได้	 เช่น	 หญ้าแฝก	 อาจหมายถึง	

หญ้าแฝกลุ่ม	 (C. zizanioides)	 หรือหญ้าแฝกดอน	 

(C. nemoralis)	ก็ได้	

	 เป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่ของทุกสิ่งทุกอย่าง 

ต้องมชีือ่เรยีก	ทาํนองเดยีวกนั	สิง่ทีม่ชีวีติทกุสิง่	ไม่ว่าจะ

เป็นพืช	 สัตว์	 หรือมนุษย์	 ต่างก็มีช่ือประจําสําหรับไว้ 

เรียกขาน	 โดยทั่วไปเราแบ่งชื่อของสิ่งมีชีวิตออกเป็น	 

3	ประเภท	คอื	ชือ่สามัญ	(common	name)	ชือ่วิทยาศาสตร์	

(scientific	name)	และชือ่พ้ืนเมอืง	(local	หรือ	vernacular	

name)

 1. ชื่อสามัญ (common name)	หมายถึง	 ชื่อ

ภาษาอังกฤษของพืชชนิดต่าง	ๆ	เช่น	vetiver	หมายถึง	

หญ้าแฝก	banana	หมายถึง	กล้วย	rice	หมายถึง	ข้าว	

 2. ช่ือวิทยาศาสตร์ (scientific name)	 คือ	 

ชื่อภาษาละตินที่กําหนดให้	 สําหรับการจัดจําแนกพืช 

ทุกลําดับชั้น	 เช่น	 ชื่อสกุล	 (genus)	 หมายถึงชื่อ

วิทยาศาสตร์ทีกํ่าหนดให้กบัหมวดหมู่ในลําดบัชัน้สกุลเป็น

ภาษาละตินและเป็นคําคําเดียว	หรือ	ชื่อชนิด	(species)	

คอื	ช่ือวิทยาศาสตร์ทีก่าํหนดให้กบัพชืแต่ละตวั	ประกอบ

ด้วยคํา	 2	 คํา	 ที่เรียกว่า	 “ระบบทวินาม”	 (binomial	 

nomenclature)	คาํแรก	คอื	ชือ่สกลุ	เขยีนขึน้ต้นด้วยอกัษร

ตัวใหญ่	 คาํทีส่อง	 คือ	 ชื่อชนิด	 (speciffiific	 epithet)	 

มักเป็นคําคุณศัพท์แสดงลักษณะหรือขยายคําแรก	 

เขยีนด้วยอกัษรตวัเล็กทัง้หมด	ชือ่วทิยาศาสตร์ทีส่มบรูณ์

ต้องมีส่วนที่สามอยู่ด้วย	คือ	ชื่อบุคคลผู้ตั้งชื่อพืชชนิดนั้น

	 ในการเขยีนชือ่วทิยาศาสตร์ของพชืตามกฎของการ

กําหนดชื่อวิทยาศาสตร์	 เสนอแนะว่าให้ขีดเส้นใต้หรือ

พิมพ์ตัวเอน	หรือตัวหนาเฉพาะตรงชื่อสกุล	และชื่อชนิด	 

ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏครั้งแรก	 ต้องเขียนด้วยตัวเต็ม	

เช่น	 หญ้าแฝกลุ่ม	 มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า	Chrysopogon 

zizanioides	ในการเขียนครั้งต่อ	ๆ	ไป	อาจย่อชื่อสกุล	

เป็น	C.	ก็ได้	ส่วนชื่อผู้ตั้งชื่อพฤกษศาสตร์	อาจไม่ใส่ก็ได้	

ถ้าไม่ใช่บทความทางอนกุรมวิธานหรอืเป็นบทความวชิาการ	

หากต้องการเขียนชื่อพฤกษศาสตร์ของพืช	2	ชนิด	หรือ



13ฉบับท่ี 54 เดือนพฤษภาคม 2563

 4. พันธุ์ปลูก (cultivated variety หรือ cultivar) 

เป็นชื่อพันธุ์ของพืชปลูก	 ซึ่งมักจะเขียนต่อท้ายชื่อสามัญ	

หรือชื่อพื้นเมือง	เช่น	กล้วยหอม	มะม่วงอกร่อง	ลําไยอีดอ	

โดยทั่วไปคําว่า	“พันธุ์”	(variety)	ที่ ใช้เรียกกันทั่วไป	เป็น

พันธุ์พืชปลูก	 ไม่ ใช่พันธุ์ทางพฤกษศาสตร์	 จึงเขียนด้วย 

ตัวธรรมดา	 ไม่ต้องใช้ตัวเอนในกรณีของหญ้าแฝก	 มีพันธุ์

ปลูกจํานวนหนึ่ง	 เช่น	 พระราชทาน	 อินเดีย	 ศรีลังกา	 

Sunshine,	Monto	และ	Fiji	รวมทั้งพันธุ์ที่เกิดจากผลของ

การปรับปรงุพนัธ์ุ	เช่น	พนัธ์ุ	Dharani,	Gulabi	และ	Kesari	

ทีส่ถาบนั	Central	Institute	of	Medicinal	and	Aromatic	

Plants	เมืองลัคเนา	ประเทศอินเดีย	พัฒนาขึ้นมา	

 5. กลุ่มพันธุ์ (cultivar group หรือ cv.gr.)  

ในพืชปลูกบางกลุ่ม	 มีหลายพันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	

จึงจัดให้อยู่ใน	“กลุ่มพันธุ์”	เดียวกัน	ในกรณีของหญ้าแฝก

ยังไม่มีผู้ ใดศึกษาละเอียด	 ถึงความสัมพันธ์ของแต่ละชนิด

พอท่ีจะจัดให้อยู่ ในกลุ่มพันธุ์ที่แยกออกจากกันได้	 คําว่า	

“กลุ่มพันธุ์”	 นี้	 บางคนนําไปใช้แทนคําว่า “แหล่งพันธุ์”  

แต่ไม่เหมาะสม	เพราะ	“กลุ่มพันธุ์”	หมายถึงกลุ่มของพืช

ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน	ซึ่งแตกต่างไปจาก	“แหล่งพันธุ์” 

ที่หมายถึงแหล่งหรือสถานที่ของพืชที่ขึ้นอยู่ร่วมกัน	

 6. สายพันธุ ์  (strain) เป ็นความแตกต ่าง 

ในลักษณะประจําพันธุ์ที่มีอยู่ ในพันธุ์พืชปลูก	 เช่น	 มะม่วง 

นํ้าดอกไม้	 “ทะวาย”	 ซึ่งแตกต่างจากมะม่วงนํ้าดอกไม้

ธรรมดา	 ตรงท่ีออกผลตลอดปี	 คําว่า	 “สายพันธุ์”	 นี้	

ปัจจุบันถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลาย	 และไม่ถูกต้องในแทบ

ทกุวงการ	เพราะส่วนใหญ่แล้วนํามาใช้เรยีกแทน	คาํว่า	“พนัธุ”์ 

หรือ	“ชนิด”	หรือแม้กระทั่ง	“สกุล”	ในกรณีของหญ้าแฝก	

ยังไม่มีผู้ ใดศึกษาละเอียดถึง	“สายพันธุ์”	ดังนั้นจึงไม่ควร

นําคํานี้มาใช้กับหญ้าแฝก	อย่างไรก็ดี	 มีบางคนนําคํานี้ ไป

ใช้แทนคําว่า	“แหล่งพันธุ์”	ของหญ้าแฝก	ซึ่งก็ไม่ถูกต้อง

เพราะ	“สายพันธุ”์	เป็นความผันแปรของลกัษณะภายนอก	

หรือทางสรีรวิทยาของแต่ละสายพันธุ ์ที่เห็นได้ชัดเจน	 

เช่น	 รูปร่างแปลกออกไป	 หรือออกผลนอกฤดู	 ในขณะท่ี	

“แหล่งพันธุ์”	 น้ัน	 อาจไม่แตกต่างกันในลักษณะภายนอก	

หรือทางสรีรวิทยาเลยก็ ได้	 เพียงแต่เจริญเติบโตคนละ

สถานที่	หรือแหล่ง	แต่ก็อาจมีลักษณะแตกต่างกันก็ได้	
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 7. แหล่งพันธุ์ (ecotype)	เป็นชื่อของพืชที่ตั้งตาม

แหล่งหรอืสถานทีท่ีเ่กบ็รวบรวมตัวอย่างของพืชนัน้	ๆ 	โดยที่

อาจมีลักษณะภายนอกทีต่่างไปจากตัวอย่างอ่ืน	หรือเหมอืนกนั

ก็ได้	ดงัเช่นในกรณขีองหญ้าแฝก	ซึง่กรมพฒันาทีด่นิได้เกบ็

รวบรวมได้ถึง	28	แหล่งพันธุ์	เช่น	แหล่งพันธุ์	นครสวรรค์	

กําแพงเพชร	 นครพนม	 สุราษฎร์ธานี	 ราชบุรี	 อุทัยธานี	

อุดรธานี	 เชียงราย	 สงขลา	 โดยปกติใช้ชื่อจังหวัดเป็นชื่อ

แหล่งพันธุ์	 แต่บางคร้ังก็ใช้ชื่ออําเภอ	 หรือชื่ออื่น	 ๆ	 เช่น	

ห้วยขาแข้ง	 แม่ลาน้อย	 ในกรณีที่มีการเก็บรวบรวมแหล่ง

พันธุ์จากจังหวัดเดียวกันหลาย	ๆ	ตัวอย่าง	ก็ใช้เลขที่เรียง

ลําดับไป	ตั้งแต่	1,	2,	...	เช่น	กําแพงเพชร	1	กําแพงเพชร	

2	สงขลา	1	สงขลา	2	สงขลา	3	หากพิสูจน์ได้ว่าแหล่ง

พนัธุ์ ใดมลีกัษณะเฉพาะตวัทีแ่ตกต่างไปจากแหล่งพนัธุ	์หรอื

พันธุ์ปลูกอื่น	ๆ	ก็เลื่อนลําดับขึ้นไปเป็นพันธุ์ปลูกได้	

	 หญ้าแฝกในประเทศไทยที่พบขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ	 

มีอยู่ด้วยกัน	2	ชนิด	คือ	หญ้าแฝกหอม	และหญ้าแฝกดอน	

สาํหรบัหญ้าแฝกทีเ่กบ็รวบรวมจากท้องทีต่่าง	 ๆ	 โดยยังไม่ได้ 

มกีารศกึษาเปรยีบเทยีบถงึความแตกต่างในลักษณะประจํา

พันธุ์	ให้เรียกว่า	“แหล่งพันธุ์”	สําหรับตัวอย่างที่นําเข้ามา

จากต่างประเทศ	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปลูกที่ ได้รับการ

ปรับปรุงพันธุ์มาแล้ว	 และมีชื่อพันธุ์ท่ีเรียกกันอยู่แล้วใน 

ต่างประเทศให้เรียกชื่อพันธุ ์นั้น	 ๆ	 เช่น	 พันธุ ์มอนโต	 

(Monto)	 ท่ีนําเข้ามาจากประเทศออสเตรเลีย	 พันธุ์ไทปิง	

(Taiping)	ทีน่าํเข้ามาจากประเทศมาเลเซยี	สาํหรบัตวัอย่าง

ท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศ	 แต่ไม่ทราบช่ือพันธุ์	 อนุโลม 

ให้เรียกชื่อประเทศนั้น	ๆ	แทนชือ่พนัธุ์ได้	เช่น	พนัธุอ์นิเดยี	

พันธุ์ศรีลังกา	 พันธุ์อินโดนีเซีย	 หรือจะตั้งชื่อให้ ใหม่ก็ ได	้ 

เช่น	พันธุ์พระราชทาน
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หญ้าแฝกหอม
Chrysopogn zizanioides (L.) Roberty

 1. หญ้าแฝกหอม (Chrysopogon zizanioides) 

หรือหญ้าแฝกลุ่มเป็นพืชท่ีมีความสามารถในการปรับตัว 

เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี	 และเป็นไปได้ค่อนข้างรวดเร็ว	

หญ้าแฝกหอมที่นําเข้ามาจากต่างประเทศส่วนใหญ่	 ได้แก่	

พันธุท์ี่นํามาจากอินเดีย	ศรีลังกา	และอินโดนีเซีย	เป็นหญ้า

ที่ ได้รับคัดเลือกพันธุ์	และจัดปลูกภายใต้การดูแลที่มีปัจจัย

ต่างจากสภาพในธรรมชาติ	 อาทิ	 มีการตัดแต่งอย่าง

สม่ําเสมอเพื่อเร่งราก	 เร่งการแตกกอ	 และเพ่ือไม่ให้เกิด 

ช่อดอกทําให้ ไม่เกิดการผสมพันธุ ์	 และไม่กลายพันธุ ์	 

โดยยังคงลักษณะเดิมไว้เสมอ	

	 	 หญ้าแฝกหอมที่พบขึ้นอยู่ทั่วไปตามธรรมชาตินั้น	 

มีการกระจายพันธุ์ขึ้นอยู่ ในสภาพแวดล้อมต่าง	 ๆ	 มีการ	 

ปรับตัวเองให้เหมาะสมที่จะขึ้นอยู่ ในพื้นที่นั้น	 ๆ	 จะให้ 

ช่อดอกหลายช่อ	 และเกิดการผสมข้ามต้นทุกปี	 การผสม

ข้ามต้นทําให้พืชมีความแข็งแรงมากข้ึนในลักษณะต่าง	 ๆ	

โดยเฉพาะในด้านพนัธกุรรมต้านทานต่อเชือ้โรค	และปัจจยั

วิกฤติของภูมิอากาศในท้องท่ีน้ัน	 ๆ	 แต่ ในขณะเดียวกัน	 

ก็ทําให้เกิดการกลายพันธุ์	 โดยเฉพาะพันธุ์ปลูกเพื่อใช้ราก

สกัดนํ้ามันหอมระเหยจะทําให้สารหอมระเหยในราก 

มีปริมาณ	 ลดลงหรือมีปริมาณไม่คงที่	 หญ้าแฝกหอม 

มีใบยาว	45	-	100	เซนติเมตร	กว้าง	0.6	-	1.2	เซนติเมตร	

มหีลงัใบโค้งปลายใบแบนมสีเีขยีวเข้ม	เนือ้ใบค่อนข้างเนยีน	

มีไขเคลอืบมากทาํให้ดูมนั	ท้องใบออกสขีาวซีดกว่าด้านหลงัใบ

และเม่ือนําใบส่องดูกับแดดจะเห็นรอยกั้นขวางในเนื้อใบ

ค่อนข้างชัดเจน	 โดยเฉพาะพื้นใบบริเวณส่วนโคนและ 

กลางใบ	เส้นกลางใบฝังอยู่ในตัวแผ่นใบไม่โตหรือเด่นชดัเจน	

	 หญ้าแฝกหอมทีอ่ายปุระมาณ	1	ปี	จะมีรากทีห่ยัง่ลกึ

ได้ประมาณกว่า	 1	 เมตร	ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและ

ความสมบูรณ์ของพชืในสภาพธรรมชาติในดนิร่วนปนทราย

ที่มีการระบายนํ้าได้ดีหญ้าแฝกจะให้รากยาวที่สุด

ข้อแตกต่างของหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน
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 2. หญ้าแฝกดอน (Chrysopogon nemoralis)  

หรือทีเ่รียกว่า แฝกหรือแฝกพ้ืนบ้านนัน้	มกีารกระจายพนัธุ์

อยู่ ในวงแคบ	ๆ	ตามธรรมชาติ	เฉพาะในแถบเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้	คือ	ประเทศไทย	ลาว	เขมร	เวียดนาม	และ

มาเลเซียเท่านั้น	 และไม่พบบันทึกหลักฐานว่านําไป ใช้

ประโยชน์ ในทางใด

	 หญ้าแฝกดอนมีพบได้ทั่วไปในที่ค่อนข้างแล้ง	 หรือ

ที่ดินระบายนํ้าได้ดีในทุกภาคของประเทศไทย	 โดยเฉพาะ

ในป่าเต็งรัง	แต่มน้ีอยในภาคใต้	สามารถข้ึนได้ดท้ัีงในทีแ่ดดจดั

และแดดปานกลาง	 ยอดกอส่วนปลายจะแผ่โค้งลงคล้าย 

กอตะไคร้	ไม่ตัง้มากเหมอืนหญ้าแฝกหอม	ในบางพืน้ทีพ่บว่า

ข้ึนอยูห่นาแน่นในลักษณะเป็นพืชพ้ืนล่างคลุมดนิเป็นบรเิวณ

กว้าง	 เช่น	 ท่ีวงตีไก่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

จังหวัดอุทัยธานี	 หญ้าแฝกดอนท่ีข้ึนอยู ่ตามป่าเต็งรัง 

จะโดนไฟป่ารบกวนอยู่เสมอ	 ใบของหญ้าแฝกที่แห้งเป็น 

เชื้อไฟที่ดี	แต่เนื่องจากโคนกอมีลักษณะแน่นมาก	จึงไม่ถูก

ทาํลายง่ายโดยไฟป่าและสามารถงอกใบใหม่ขึน้ทดแทนได้

อย่างรวดเร็วหลังจากไฟไหม้เพียงไม่นาน

	 หญ้าแฝกดอนมีใบยาว	35	-	80	เซนติเมตร	กว้าง	

0.4	 -	 0.8	 เซนติเมตร	 ใบสีเขียวซีดหลังใบพับเป็นสัน

สามเหลี่ยม	เนื้อใบหยาบ	สากคาย	มีไขเคลือบน้อยทําให้

ดูกร้านไม่เหลือบมัน	 ท้องใบสีเดียวกับด้านหลังใบแต่ม ี

สีซีดกว่า	 แผ่นใบเมื่อส่องกับแดดไม่เห็นรอยกั้นในเนื้อใบ	

เส้นกลางใบสังเกตได้ชัดเจน	 มีลักษณะแข็งเป็นแกนนูน 

ทางด้านหลัง	

	 	 ใบหญ้าแฝกดอนและหญ้าแฝกหอมที่มีอายุเท่ากัน	

หญ้าแฝกดอนจะมรีากทีส่ัน้กว่า	โดยทัว่ไปหญ้าแฝกทีม่อีายุ

ประมาณ	1	ปี	จะมีรากลึกประมาณ	80	-	100	เซนติเมตร	

ช่อดอกของหญ้าแฝกดอนจะมีได้หลายสี	 ซึ่งเป็นลักษณะ

ปกตปิระจําถิน่	โดยเฉพาะแหล่งพนัธุอ์ทัุยธานแีละนครพนม

ที่พบทั่วไป	ได้แก่	ช่อดอกสีขาวครีมถึงสีม่วงอมแดง

หญ้าแฝกดอน
Chrysopogn nemoralis (Bolansa) Holttum

สายพันธ์ุ สงขลา 3 : หญ้าแฝกกลุ่ม
สายพันธุ์ ร้อยเอ็ด : หญ้าแฝกดอน
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ถิ่นก�าเนิด
	 -	 ตอนกลางของทวีปเอเชีย	สันนิษฐานว่าอยู่
	 	 ในประเทศอินเดีย
	 -	 มีการนําไปปลูกขยายพันธุ์ทั่วไป
	 -	 เป็นพุ่ม	ใบยาวตั้งตรงขึ้นสูง
	 -	 สูงประมาณ	150	-	200	เซนติเมตร
	 -	 มีการแตกตะเกียงและแตกแขนงลําต้นได้

ใบ
	 -	 ยาว	45	-	100	เซนติเมตร	กว้าง	0.6	-	1.2	 
	 	 เซนติเมตร
	 -	 ใบสีเขียวเข้ม	 หลังใบโค้ง	 ท้องใบออกสีขาว 
	 	 มีรอยกั้นขวาง	เนื้อใบส่องกับแดดเห็นชัดเจน
	 -	 เนื้อใบค่อนข้างเนียน	 มี ไขเคลือบมากทําให้ 
	 	 ดูนุ่มมัน

ช่อดอกและดอก
	 -	 สูง	150	-	250	เซนติเมตร
	 -	 ส่วนใหญ่มีสีอมม่วง
	 -	 ดอกย่อยส่วนใหญ่ไม่มีรยางค์แข็ง
เมล็ด
	 -	 ขนาดโตกว่าหญ้าแฝกดอนเล็กน้อย
ราก
	 -	 มีความหอมเย็น	 มีนํ้ ามันหอมระเหยอยู ่ 
	 	 เฉลี่ย	 1.4	 -	 1.6%	ของนํ้าหนักโดยทั่วไปราก 
	 	 จะหยั่งลึกได้ประมาณตั้งแต่	 100	 -	 300	 
	 	 เซนติเมตร
การใช้ประโยชน์
	 -	 รากใช้ทํานํ้ามันหอม	 สบู่	 เครื่องประดับ	 เช่น	 
	 	 กระเป๋า	พัด	 ไม้แขวนเสื้อ	 สมุนไพร	และเป็น 
	 	 ยากันแมลงในตู้เสื้อผ้า

ถิ่นก�าเนิด
	 -	 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ประเทศไทย	 ลาว	 
	 	 เขมร	และเวียดนาม
	 -	 กระจายพัน ธุ ์อยู ่ ในสภาพแวดล ้อมตาม 
	 	 ธรรมชาติ	ไม่มีการนําไปปลูกขยายพันธุ์
	 -	 เป็นพุ ่มใบยาวปลายจะแผ่ โค้งลงคล้ายกอ 
	 	 ตะไคร้	ไม่ตั้งมากเหมือนหญ้าแฝกหอม
	 -	 สูง	100	-	150	เซนติเมตร
	 -	 ปกติไม่มีการแตกตะเกียงและแขนงลําต้น
ใบ
	 -	 ยาว	35	-	80	เซนติเมตร	กว้าง	0.4	-	0.8	 
	 	 เซนติเมตร
	 -	 ใบสีเขียวซีด	หลังใบพับเป็นสันแข็งสามเหลี่ยม	 
	 	 ท้องใบสเีดยีวกับด้านหลงัใบ	แต่ซดีกว่า	แผ่นใบ 
	 	 เมื่อส่องกับแดดไม่เห็นรอยกั้นในเนื้อใบ
	 -	 เนื้อใบหยาบ	 สากคาย	 มี ไขเคลือบน้อย 
	 	 ทําให้ดูกร้านไม่เหลือบมัน
ช่อดอกและดอก
	 -	 สูง	100	-	150	เซนติเมตร
	 -	 มีได้หลายสี	เช่น	สีขาวครีม	สีม่วง
	 -	 ดอกย่อยมีรยางค์แข็ง
เมล็ด
	 -	 ขนาดเล็กกว่าหญ้าแฝกหอม
ราก
	 -	 ไม่มีความหอม
	 -	 รากสั้นกว่าโดยท่ัวไป	 จะหยั่งลึกประมาณ	 
	 	 80	-	100	เซนติเมตร

การใช้ประโยชน์
	 -	 ชาวพืน้บ้านใช้ใบมาทําวสัดมุงุหลังคา	แต่ไม่เป็น 
	 	 ที่นิยมในปัจจุบัน

การเปรยีบเทยีบความแตกต่างของหญ้าแฝกหอมและหญ้าแฝกดอน

หญ้าแฝกดอนหญ้าแฝกหอม
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หญ้าแฝกดอนหญ้าแฝกหอม

ตัวอย่างหญ้าแฝก 28 แหล่งพันธุ์ ในประเทศไทย 

(ตามทะเบียนของกรมพัฒนาที่ดิน)

	 1.	 กําแพงเพชร	2

	 2.	 เชียงราย

	 3.	 สงขลา	1

	 4.	 สงขลา	2

	 5.	 สงขลา	3

	 6.	 สุราษฏร์ธานี

	 7.	 ตรัง	1

	 8.	 ตรัง	2

	 9.	 ศรีลังกา

	 10.	 เชียงใหม่

	 11.	 แม่ฮ่องสอน

	 1.	 อุดรธานี	1

	 2.	 อุดรธานี	2

	 3.	 นครพนม	1

	 4.	 นครพนม	2

	 5.	 ร้อยเอ็ด

	 6.	 ชัยภูมิ

	 7.	 เลย

	 8.	 สระบุรี	1

	 9.	 สระบุรี	2

	 10.	 ห้วยขาแข้ง

	 11.	 กาญจนบุรี

	 12.	 นครสวรรค์

	 13.	 ประจวบคีรีขันธ์

	 14.	 ราชบุรี

	 15.	 จันทบุรี

	 16.	 พิษณุโลก

	 17.	 กําแพงเพชร	1

18
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การรวบรวมแหล่งพนัธุแ์ละศกึษาเปรยีบเทยีบการเจรญิเติบโตในสภาพพืน้ทีต่่าง ๆ
	 หญ้าแฝกที่นํามาใช้ประโยชน์ทางด้านอนุรักษ์ดิน 

และนํ้า	 และทรัพยากรธรรมชาติ	 ในประเทศต่าง	 ๆ	 

ทั่วโลกขณะนี้	ส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นหญ้าแฝกหอม	แต่เดิม

เป ็นพันธุ ์จากประเทศอินเดียซึ่ งได ้รับการเผยแพร  ่

โดยธนาคารโลก	 สําหรับประเทศไทยในช่วงต้นปี	 2535	

ก็ได้รบัพนัธุด์งักล่าวมาจากอินเดยีเช่นเดยีวกนั	แต่มีปริมาณน้อย	

ซึ่งเป็นขณะเดียวกันกับท่ีกรมพัฒนาที่ดินเริ่มศึกษาค้นคว้า

การใช้หญ้าแฝกในการอนรุกัษ์ดนิและนํา้	จากการประสาน

งานกับกองพฤกษศาสตร์และวัชพืช	 กรมวิชาการเกษตร	

และหอพรรณไม้	 กรมป่าไม้	 นักพฤกษศาสตร์พบว่า	 

หญ้าแฝกที่ขึ้นในประเทศไทยมีสองชนิด	 คือ	 แฝกหอม 

Chrysopogon zizaniodes และแฝกดอน Chrysopogon 

nemoralis	 ทั้งสองชนิดพบขึ้นในทุกภาคของประเทศไทย	

จึงได้มีการรวบรวมพันธุ ์หญ้าแฝกจากแหล่งต่าง	 ๆ	 

ทั่วประเทศ	 และสํารวจคัดเลือกพันธุ์หญ้าแฝกตามสภาพ

ทางนิเวศวิทยาที่พบในธรรมชาติซึ่งมีสภาพทางกายภาพ

ของพื้นที่แตกต่างกัน	 เช่น	 ความสูงต่ําของพื้นที่	 เนื้อดิน	

สภาพการระบายนํ้า	 โดยตั้งสมมติฐานว่า	 หญ้าแฝกใน

ธรรมชาติที่มีสภาพทางกายภาพแตกต่างกัน	น่าจะมีความ

แตกต่างในลกัษณะของแหล่งพันธ์ุ	(ecotype)	และการปรบัตวั

เข้ากับสภาพแวดล้อม	ทัง้น้ี	เพ่ือคัดเลือกแหล่งพันธ์ุทีเ่หมาะสม

ต่อการใช้ประโยชน์ทีดิ่นประเภทต่าง	ๆ 	เช่น	ดนิร่วน	ดนิทราย	

ดินเหนียว	 และอนุโลมใช้ชื่อจังหวัดที่พบเป็นชื่อแหล่งพันธุ์	

หากพบมากกว่าหนึง่แหล่งในจงัหวดัเดียวกนั	จะเรยีงลําดบั

เป็นแหล่งพันธุ์ที่	 1	ที่	2	ที่	3	 โดยเริ่มต้นจากแหล่งที่พบ 

บนที่ดอน	 (หรือแฝกดอน)	 เป็นแหล่งพันธุ์ที่	 1	 และที่ลุ่ม	

(หรือแฝกลุ่ม)	 เป็นแหล่งพันธุ ์ที่	 2	 เช่น	 แหล่งพันธุ ์

กําแพงเพชร	1	แหล่งพันธุ์กําแพงเพชร	2	ยกเว้นจังหวัดที่

พบหญ้าแฝกในทีลุ่่มอย่างเดยีว	แต่มาจากหลายแหล่งกจ็ะเรยีง

ลําดับเป็นแหล่งพันธุ์ที่	 1	 ที่	 2	 ที่	 3	 เช่นเดียวกัน	 เช่น	 

แหล่งพนัธุส์งขลา	1	แหล่งพนัธุส์งขลา	2	แหล่งพนัธุส์งขลา	3	

	 จากการคัดเลือกพบว่าแหล่งพันธุ ์ที่น่าสนใจและ 

นํามาศึกษาวิจัยเปรียบเทียบพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน

อนุรักษ์ดินและนํ้ามีทั้งหมด	28	แหล่งพันธุ์	 เป็นหญ้าแฝก

ดอน	17	แหล่งพนัธุ	์หญ้าแฝกหอมหรอืแฝกลุม่	11	แหล่งพนัธุ์	

(รวมพันธุ์ศรีลังกา)	และนําไปทดลอง	ณ	สถานีพัฒนาที่ดิน	

และศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯต่าง	 ๆ	 ท่ัวประเทศ	 12	 แห่ง	

ได้แก่	สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน	เชียงใหม่	เพชรบูรณ์	

กําแพงเพชร	 ขอนแก่น	 ร้อยเอ็ด	 นครราชสีมา	 ระยอง	 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ	 (จ.ฉะเชิงเทรา)	 และ

พิกุลทองฯ	 (จ.นราธิวาส)	 สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี	 และ

สตูล	 ศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต	 คือการแตกกอ	

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	 และความสูงเมื่ออายุ	 90	 วัน	 

หลังจากปลูกในช่วงฤดูฝน	 ซึ่งสามารถคัดเลือกแหล่งพันธุ์ 

ทีม่กีารเจรญิเติบโตเหมาะสมกับสภาพท้องถิน่ทีเ่ป็นดนิทราย

ดนิร่วนเหนยีวและดนิลกูรงัได้จํานวน	10	แหล่งพนัธุ	์ดงัต่อไปนี้
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ประเภทหญ้าแฝกหอมหรือหญ้าแฝกลุ่ม
 แหล่งพันธุ ์ศรีลังกา	 เจริญเติบโตดี ในสภาพ 

พื้นท่ีเป็นดินลูกรัง	 อากาศหนาวเย็น	 มีร่มเงาแตกกอ	 

10	 ต้นต่อกอ	 เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	 11	 เซนติเมตร	 

สูง	 101	 เซนติเมตร	 แตกกอค่อนข้างหลวม	 หน่อกลม	 

ยดืปล้องเรว็	โคนกอเล็ก	ใบแก่ค่อนข้างเล็ก	ท้องใบสขีาวน้อย

ใกล้เคียงไปทางด้านใบหญ้าแฝกดอน	 ดอกมีสีม ่วง	 

เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ	1	เดือนหลังจากปลูก	ขยาย

พันธุ์ง่ายในสภาพที่มีความชื้นสูง	 แสงน้อยจะไม่ต้านทาน

โรคโคนเน่า	

 แหล่งพันธุ์ก�าแพงเพชร 2	เจริญเติบโตดีในสภาพ

พื้นที่เป็นดินทรายถึงดินลูกรัง	 แตกกอ	 18	 ต้นต่อกอ	 

เส้นผ่าศูนย์กลางกอ	 8	 เซนติเมตร	 สูง	 94	 เซนติเมตร	 

แตกกอค่อนข้างหลวม	หน่อกลมค่อนข้างเล็ก	ยืดปล้องเร็ว	

ทรงพุ่มกาง	 ใบสีเขียวเข้ม	 ท้องใบสีขาว	 ดอกสีม่วงแดง	

ออกดอกเมื่ออายุประมาณคร่ึงเดือนหลังจากปลูกต้นโต	

ปล้องไม่ตรง	 ให้นํ้าหนักสดสูง	 ให้คุณค่าทางอาหารสัตว์ 

ดีกว่าแหล่งพันธุ์อื่น	ๆ	ทั้งในด้านปริมาณโปรตีน	วัตถุแห้ง

ทีย่่อยได้	อายตุดั	4	สปัดาห์	(มีโปรตนี	5.2%	ของนํา้หนกัแห้ง)	

 แหล่งพันธุ์สุราษฎร์ธานี	 เจริญเติบโตดีในสภาพ

พื้นที่เป็นดินร่วนเหนียวและดินลูกรัง	แตกกอ	22	ต้นต่อกอ	

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	13	เซนติเมตร	สูง	108	เซนติเมตร	

แตกกอหลวม	หน่อกลม	อวบ	ยดืปล้องเรว็	ทรงพุม่กางมาก	

ใบสเีขยีวอ่อน	ท้องใบขาว	ดอกสม่ีวงแดง	ออกดอกเมือ่อายุ

ประมาณ	1	เดือนหลังจากปลูก	

 แหล่งพันธุ์สงขลา 3	 เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่

เป็นดินร่วนเหนียวทรายถึงลูกรัง	 แตกกอ	 24	 ต้นต่อกอ	 

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	13	เซนติเมตร	สูง	112	เซนติเมตร	

แตกกอหลวม	 หน่อกลมอวบ	 ยืดปล้องเร็วใบสีเขียวอ่อน	

ท้องใบสีขาว	 ดอกสีม่วงแดง	 ออกดอกเม่ืออายุประมาณ	 

1	เดือนครึ่งหลังจากปลูก
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 แหล่งพันธุ ์ เลย	 เจริญเติบโตดี ในสภาพพื้นที ่

เป็นดินร่วนเหนยีว	แตกกอ	26	ต้นต่อกอ	เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	

13	 เซนติเมตร	 สูง	 108	 เซนติเมตร	 การแตกกอแน่น	 

ตั้งตรง	ใบสีเขียว	กาบใบสีชมพู	ดอกสีม่วง	เริ่มออกดอก

อายุประมาณ	1	เดือนหลังจากปลูก	

 แหล่งพันธุ์นครสวรรค์	 เจริญเติบโตในสภาพพื้นที่

เป็นดินทรายถึงร่วนเหนียว	แตกกอ	35	ต้นต่อกอ	เส้นผ่าน

ศูนย์กลางกอ	12	เซนติเมตร	สูง	89	เซนติเมตร	การแตก

กอแน่นแต่กางออกเป็นทรงพุม่เตีย้	ใบสเีขยีวเข้ม	ดอกสม่ีวง	

เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณครึ่งเดือนหลังจากปลูก	

 แหล่งพันธุ์ก�าแพงเพชร 1	เจริญเติบโตดีในสภาพ

พื้นที่เป็นดินทรายถึงดินร่วนเหนียว	แตกกอ	34	ต้นต่อกอ	

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	12	เซนติเมตร	สูง	106	เซนติเมตร	

แตกกอแน่น	ตัง้ตรง	ใบสเีขียวนวล	กาบใบสฟ้ีานวล	ดอกสม่ีวง	

เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณครึ่งเดือนหลังจากปลูก

ประเภทหญ้าแฝกดอน
 แหล่งพันธุ์ร้อยเอ็ด	 เจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่ 

เป็นดินทราย	แตกกอ	26	ต้นต่อกอ	เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	

7	 เซนติเมตร	 สูง	 70	 เซนติเมตร	 แตกกอแน่น	 ต้ังตรง	 

ใบสีเขียว	ดอกสีนํ้าตาล	ดอกสีม่วง	 เริ่มออกดอกเมื่ออายุ

ประมาณครึ่งเดือนหลังจากปลูก	

 แหล่งพันธุ์ราชบุร	ีเจริญเติบโตดีในสภาพพื้นที่เป็น

ดินทรายถึงดินร่วนเหนียว	แตกกอ	32	ต้นต่อกอ	เส้นผ่าน

ศนูย์กลางกอ	12	เซนตเิมตร	สงู	110	เซนตเิมตร	แตกกอแน่น	

ตั้งตรง	 ใบสีเขียวอ่อน	 กาบใบออกสีน้ําตาล	 ดอกสีม่วง	 

เริ่มออกดอกเมื่ออายุประมาณ	 1	 เดือนหลังจากปลูก	 

เป็นพันธุ์ที่ ให้นํ้าหนักพืชสดดี	

 แหล่งพนัธุป์ระจวบครีีขนัธ์	เจรญิเติบโตดีในสภาพ

พื้นที่เป็นดินร่วนเหนียว	 และลูกรังแตกกอ	 26	 ต้นต่อกอ	

เส้นผ่านศูนย์กลางกอ	14	เซนติเมตร	สูง	112	เซนติเมตร	

แตกกอแน่น	หน่อใหญ่	ตั้งตรง	ใบหนาสีเขียวเข้ม	ร่องโคน

ใบขาว	กาบใบออกสขีาวนวล	ออกดอกช้า	บางแห่งใน	2	ปีแรก

ยังไม่ออกดอก	 หรือมีเปอร์เซ็นต์ออกดอกน้อย	 ดอกสีม่วง	 

ช่อดอกเล็ก	

	 สรุปหญ ้าแฝกทั้ ง 	 10	 แหล ่งพันธุ ์ ดั งกล ่ าว	 

เป็นหญ้าแฝกดอน	 6	 แหล่งพันธุ์	 หญ้าแฝกหอม	 หรือ 

หญ้าแฝกลุ่ม	 4	 แหล่งพันธุ์	 หญ้าแฝกดอนแตกกอดีกว่า 

หญ้าแฝกลุ่ม	 เฉลี่ย	 30	 ต้น	 และ	 18	 ต้น	 ตามลําดับ	 

แต่เส้นผ่านศนูย์กลางกอไม่แตกต่างกนั	เฉลีย่	12	เซนตเิมตร	

ความสูงของกอหญ้าแฝกลุ ่มสูงกว่ากอหญ้าแฝกดอน	 

เฉลี่ย	104	เซนติเมตร	และ	99	เซนติเมตร	ตามลําดับ
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ความเหมาะสมของพันธุ์หญ้าแฝกในสภาพพื้นที่ต่าง ๆ

 1. พื้นที่ดินทราย 

	 	 -	หญ้าแฝกหอม	2	แหล่งพันธุ	์คอื	กาํแพงเพชร	2	 

	 	 	 และสงขลา	3	

	 	 -	หญ้าแฝกดอน	4	แหล่งพันธุ์	คือ	นครสวรรค์	 

	 	 	 กําแพงเพชร	1	ร้อยเอ็ด	และราชบุรี	

 2. พื้นที่ดินร่วน-เหนียว 

	 	 -	หญ้าแฝกหอม	2	แหล่งพันธุ	์คอื	สรุาษฎร์ธานี	 

	 	 	 และสงขลา	3	

	 	 -	หญ้าแฝกดอน	 5	 แหล่งพันธุ ์	 คือ	 เลย	 

	 	 	 นครสวรรค์	 กําแพงเพชร	 1	 ราชบุรี	 และ 

	 	 	 ประจวบคีรีขันธ์	

 3.  พื้นที่ดินลูกรัง 

	 	 -	หญ้าแฝกหอม	 4	 แหล่งพันธุ์	 คือ	 ศรีลังกา	 

	 	 	 กําแพงเพชร	2	สุราษฎร์ธานี	และสงขลา	3	

	 	 -	หญ้าแฝกดอน	2	แหล่งพันธุ์	คือ	 เลย	และ 

	 	 	 ประจวบคีรีขันธ์

	 ได้มีการนําแหล่งพันธุ์ทั้ง	10	แหล่งพันธุ์	ไปขยายผล

ในภาคต่าง	 ๆ	 ตามแผนงานพัฒนาของกรมพัฒนาที่ดินใน

ช่วงปี	 2536	 และ	 2537	 และได้มีการประชุมหาข้อสรุป

แหล่งพันธุ์ที่เหมาะสมสําหรับภาคต่าง	ๆ	มีดังต่อไปนี้	

	 -	 ภาคเหนือ	 แหล่งพันธุ์ที่เหมาะสม	 คือ	 ศรีลังกา	 

	 	 นครสวรรค์	และกําแพงเพชร	1	

	 -	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 แหล่งพันธุ์ที่เหมาะสม	 

	 	 คือ	ร้อยเอ็ด	และสงขลา	3	

	 -	 ภาคกลาง	 และภาคตะวันออก	 แหล่งพันธุ  ์

	 	 ที่ เหมาะสม	 คือ	 ประจวบคีรีขันธ ์	 ราชบุรี	 

	 	 กําแพงเพชร	 1	 กําแพงเพชร	 2	 สุราษฎร์ธาน	ี 

	 	 และสงขลา	 3	 ท่ีสามารถข้ึนได้ ในสภาพดินเค็ม	 

	 	 คือ	ราชบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	

	 -	 ภาคใต้	 แหล่งพันธุ์ท่ีเหมาะสม	 คือ	 สงขลา	 3	 

	 	 และสุราษฎร์ธานี

22
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หญ้าแฝกแหล่งพันธุ์อื่น ๆ
	 การ เก็ บรวบรวมพั นธุ ์ หญ ้ าแฝก	 นอกจาก 

กรมพัฒนาที่ดินแล้ว	 ยังมีส่วนราชการและหน่วยงานอื่น 

เก็บรวบรวมด้วย	 เช่น	 โครงการพัฒนาการเกษตรที่สูง	 

โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินทีส่งู	 และกรมพฒันาสงัคมและ

สวสัดกิาร	 เนือ่งจากชาวกะเหรีย่งปลูกและใช้ประโยชน์ด้าน

สมนุไพรมานานแล้ว	ซึง่เป็นพนัธุท์ีม่ลีกัษณะลําต้นโต	กอสงู	เช่น

เดยีวกบัแหล่งพันธุ์แม่ฮ่องสอน	 ซึ่งเก็บจากอําเภอขุนยวม	 

ที่ระดับความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ	 1,479	 เมตร	

โครงการพฒันาดอยตงุฯ		เกบ็พนัธุห์ญ้าแฝกจากหลายท้องที่	

เช่น	 อําเภอพิมาย	 อยุธยา	 สุราษฎร์ธานี	 และขยายพันธุ์

สุราษฎร์ธานีใช้ปลูกในพื้นที่ โครงการซึ่งมีชื่อพ้องกับพันธุ์

สุราษฎร์ธานี	 ของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งเก็บมาจากอําเภอ

พระแสง	ส่วนแหล่งพันธุ์สุราษฎร์ธานีของโครงการ

พัฒนาดอยตุงฯนั้น	 นํามาจากศูนย์วิจัยยาง

สุราษฎร ์ธานี 	 ซึ่ งมีการนําเข ้ ามาจาก

อินโดนีเซีย	 เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ 

ของรากหญ้าแฝกในด้านสมุนไพรและ

นํ้ามันหอมระเหย

	 การทดสอบแหล่งพันธุ์หญ้าแฝก

เพื่อใช้บนพื้นที่สูง	ซึ่งมีอากาศหนาวเย็น

ท้องฟ้าปิดด้วยเมฆหมอกในฤดูฝน	 และ

หมอกควนัในฤดแูล้ง	ความเข้มของแสงน้อย	

จากการสังเกตพบว่าแหล่งพันธุ์พื้นเมือง

จากอําเภอขุนยวม	หรือแหล่งพันธุ์แม่ฮ่องสอน	

มกีารเจรญิเตบิโตด	ีและต้านทานโรคโคนเน่าและ

โรคขอบใบไหม้	 ในพื้นที่ปางตอง	ส่วนพันธุ์ศรีลังกา 

ไม่ต้านทานต่อโรคดังกล่าว	ซึ่งเข้าใจว่าหญ้าแฝกอ่อนแอ

เน่ืองจากได้รับแสงแดดน้อย	 โรคจึงเข้าทําลายได้ง่าย 

ซึง่แตกต่างจากแหล่งพนัธุท้์องถิน่	กรณดีงักล่าวจงึน่าจะใช้

แหล่งพันธุ์ท้องถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่สูง	 เช่น	

แหล่งพันธุ์แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	หรือปางมะผ้า



24

จากออสเตรเลีย	 ได้นําพันธุ ์มอนโต	 (Monto)	 มาให ้

กรมพัฒนาที่ดินเมื่อต้นปี	 2538	 ซึ่งเป็นพนัธุท์ี่ ไม่มเีมลด็	

อย่างไรกต็าม	 พนัธุต่์าง	 ๆ	 จากต่างประเทศเหล่านี้ยังไม่มี

รายงานว่ามีการศึกษาเปรียบเทียบว่าเหมาะสมกับ

ประเทศไทยหรือไม่อย่างไร	แต่จากการสังเกตความสนใจ

หญ้าแฝกหอมจากต่างประเทศ	จะเน้นทางด้านความหอม

ของรากเพื่อสกัดเอานํ้ามันหอมระเหย	 เพื่อการศึกษาวิจัย

ด้านสมนุไพรและเครือ่งหอม	และสารป้องกนักําจดัศตัรพูชื

ซึ่งหากจะใช้ประโยชน์จากรากเพื่อสกัดนํ้ามันหอมระเหย

แล้วเทคนคิการปลกูเพือ่เอารากเป็นปรมิาณมากและสะอาด

นัน้จะต้องใช้เครือ่งปลกูพเิศษง่ายต่อการเกบ็เกีย่วราก	เช่น	

ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้านทางภาคเหนือดังเช่นเทคโนโลย ี

ของชาวกะเหรี่ยง	 ที่จังหวัดตาก	 และแม่ฮ่องสอน	 ที่ปลูก

หญ้าแฝกในกระบอกไม้ ไผ่ท่ี โตมาก	 มีเส้นผ่านศูนย์กลาง

ประมาณ	15	เซนติเมตร	โดยนํากระบอกไม้ไผ่มาเรียงเป็น

แถวในร่องในหุบ	 ตัดกระบอกไม้ไผ่ให้มีความยาวมากกว่า	

1	เมตร	หลงัจากรากหญ้าแฝกโตเตม็กระบอกไม้ไผ่แล้วแกะ

ออกแล้วนําไปล้างนํ้า	 จะได้รากยาวและสะอาด	 หรือ

เทคโนโลยขีองสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่ง

ประเทศไทยที่ปลูกหญ้าแฝกในถุงพลาสติกขนาดใหญ่

	 จากการสบืประวตัพินัธุ์ได้มกีารนําหญ้าแฝกหอมมา

จากต่างประเทศเข้ามาหลายพันธุ์	เช่น	พันธุ์อินโดนีเซีย	ซึ่ง

องค ์การอาหารและเกษตรฯ	 นําเข ้ามาขยายพันธุ ์ 

โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ภาควิชาพฤกษศาสตร ์	 

คณะวทิยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	เพือ่ใช้ปลกู

ในพื้นที่ โครงการจังหวัดชัยภูมิ	 เมื่อปี	 2534	 ก่อนหน้านี ้

กรมพัฒนาที่ดินได้รับพันธุ์จากศรีลังกาปลูกรักษาพันธุ ์ 

ไว ้ที่ สํานักงานพัฒนาที่ ดินเขต	 6	 จังหวัดเชียงใหม	่ 

ต่อมาโครงการปลูกป่าเขาค้อนําพันธุ์อินเดียเข้ามาจาก 

บังคาลอร์	 ในต้นปี	 2535	 และได้แพร่ ไปยังโครงการ 

พัฒนาดอยตุงฯ	และสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ์	ต่อมาใน

เดือนเมษายน	 2535	 มีการประชุมสัมมนาหญ้าแฝก 

ที่กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	มีการนําพันธุ์ไทปิงจาก	

ดร.	 พี.เค.ยูน	 (P.K.	 Yoon)	 เข้ามาหลายหน่วยงาน	 เช่น	

โครงการหลวง	และในระยะใกล้เคยีงกนันัน้สาํนกังาน	กปร.	

ก็ ได ้ ส่ังหญ้าแฝกหอมพันธุ ์อินเดียส ่งมาจากนิวเดลี	 

ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ขยายพันธุ์ส่งไปยังศูนย์ขยายพันธุ	์ 

20	 แห่งทั่วประเทศ	 โดยใช้รหัส	DLD	EXT.09	 ซึ่งนิยม

เรียกกันว่า	พันธุ์พระราชทาน

	 จากการเดินทางไปดูงานของอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน	

เรื่องการเกษตรธรรมชาติ	 ที่ฟาร์มโอฮีโต๊ะ	 ประเทศญ่ีปุน่	

ได้นาํพนัธุห์ญ้าแฝกญีปุ่น่มาด้วย	 ซึง่ได้นาํไปขยายพนัธุแ์ละ 

เก็บรักษาพันธุ์ไว้ที่สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี	นอกจากนี้ยงัมี

พนัธ์ุจากบราซลิ	ซึง่	 ดร.วีระชยั	ณ	นคร	นาํเข้ามาจากเมือง	

Belem	และในช่วงปลายปี	2536	นายริชาร์ด	กริม	ชอร์	

(Richard	 Grimshaw)	 แห่งธนาคารโลก	 ได้นําพันธุ ์

หญ้าแฝกหอมหลายพันธุ์จากต่างประเทศมาให้โครงการ

หลวงโดยสาํนกังานพัฒนาทีด่นิทีส่งู	กรมพัฒนาทีด่นิเป็นผูด้แูล

และขยายพันธุ์	เช่น	จากประเทศบราซิล	(ทวีปอเมริกาใต้)	

กวัเตมาลา	(ทวปีอเมรกิากลาง)	และฟิจ	ิ(เกาะในมหาสมทุร

แปซฟิิกตอนใต้)	นอกจากน้ัน	ดร.พอล	เตรือง	(Paul	Truong)	

พนัธุห์ญ้าแฝกทีน่�าเข้ามาจากต่างประเทศ
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9 ครั้ง..ก้าวตามรอย พ่อ
เรียบเรียงโดย

กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์

	 หญ้าแฝก	 หญ้ามหัศจรรย์	 ท่ีมีระบบรากหยั่งลึก 

ลงดินในแนวด่ิง	รากประสานอย่างแน่นหนาราวกบัก�าแพง

ใต้ดินทีเ่กบ็กักความชุม่ชืน้ของน�า้	อกีทัง้ยงัช่วยรกัษาหน้าดนิ

อันอุดมสมบูรณ์	 ไว้อย่างดีเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร	 

ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	ได้มีพระราชด�าริให้น�า

มาปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน�้า	ตั้งแต่ปี	2534	ท�าให้มี

การด�าเนนิงานโครงการพฒันาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก 

อนัเนือ่งมาจากพระราชด�ารขิึน้	ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา	 

ได้มีการติดตามผลการด�าเนนิงานในการส่งเสรมิการปลูก 

และการใช้หญ้าแฝกในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	 

ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและติดตามประเมินผล	

ร่วมกับ	 ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 (ส�านักงาน	 กปร.)	 

ในฐานะหน่วยงานหลักในการประสานด�าเนินงาน 

โครงการพฒันา	และรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	มีความเหน็

ร่วมกันว่า	 ควรจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ 

ผูป้ฏบิตังิานโครงการพัฒนา	 และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก ่

หน่วยงานผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่	 โดยมีการจัดฝึกอบรม 

เป็นระยะเวลา	2	ปี	(พ.ศ.	2561	-	2562)	ในพื้นที่ต่าง	ๆ	 

ตามภูมิภาคของประเทศไทย	จ�านวน	9	ครั้ง
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สถานที่จัดการฝึกอบรมทั้ง 9 แห่ง	ได้แก่
ครั้งที่ 1	 วันที่	14	–	17	สิงหาคม	2561	

	 	 ณ	ศนูย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อนัเนือ่งมาจาก 

	 	 พระราชด�าริ	จังหวัดเชียงใหม่

ครั้งที่ 2	 วันที่	4	–	7	กันยายน	2561	

	 	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก 

	 	 พระราชด�าริ	จังหวัดสกลนคร

ครั้งที่ 3		 วันที่	25	–	28	กันยายน	2561	

	 	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจาก 

	 	 พระราชด�าริ	จังหวัดเพชรบุรี

ครั้งที่ 4		 วันที่	10	-	13	มิถุนายน	2562	

	 	 ณ	โรงแรมเรือนแพรอยัล	จังหวัดพิษณุโลก

ครั้งที่ 5		 วันที่	24	–	27	มิถุนายน	2562	

	 	 ณ	ศูนย์วิจยัการอนรุกัษ์ดนิและน�า้	จงัหวดันครราชสมีา

ครั้งที่ 6		 วันที่	21	–	25	กรกฎาคม	2562	

	 	 ณ	ศูนย์ศึกษาการพฒันาเขาหินซ้อนอนัเนือ่งมาจาก 

	 	 	พระราชด�าริ	จังหวัดฉะเชิงเทรา

ครั้งที่ 7	 วันที่	6	–	9	สิงหาคม	2562	

	 	 ณ	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก 

	 	 พระราชด�าริ	จังหวัดนราธิวาส

ครั้งที่ 8	 วันที่	19	–	22	สิงหาคม	2562	

	 	 ณ	ศนูย์ศกึษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบนอนัเน่ืองมาจาก

	 	 พระราชด�าริ	จังหวัดจันทรบุรี

ครั้งที่ 9	 วันที่	16	–	21	กันยายน	2562	

	 	 ณ	โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน	จังหวัดนครศรีธรรมราช

	 ทีมงานกองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์	 จะมาแบ่งปัน

เรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นการท�างานเชิงรุกล่าสุด	 ส�าหรับ														

การรณรงค์การใช้หญ้าแฝก	เริ่มขึ้นขณะที่	ผู้บริหาร	ส�านักงาน	

กปร.	และคณะอนกุรรมการด้านวชิาการและติดตามประเมินผล	

ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน	 ได้เห็นถึงความส�าคัญ

ของการเผยแพร่ความรูท่ี้ถกูต้อง	และด้วยองค์ความรูด้้านหญ้าแฝก

ที่ เข ้มข ้นของคณะอนุกรรมการฯ	 ที่ต ้องการเผยแพร ่								 

ความรู้ความเข้าใจ	 ให้ผู้ปฏิบัติงานหญ้าแฝกมีแนวทางปฏิบัติ		

ทีส่อดคล้องในทศิทางเดยีวกนั	จงึเหน็ร่วมกนัให้มกีารฝึกอบรม	

9	ครั้ง	9	สถานที่	เป็น	9	ครั้ง...ที่ก้าวตามรอยพ่อ	ใช้ระยะเวลา	

4	วัน	3	คืน	ตั้งเป้าหมายด�าเนินงานต่อเนื่อง	2	ปีงบประมาณ	

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าถงึความรู้ได้อย่างทัว่ถงึ	โดยถอืว่า

ผู้เข้าอบรมคือหัวใจส�าคัญ	 รวมถึงเลือกสถานท่ีศึกษาดูงาน											

ที่มีความพร้อม	 ต้ังอยู่บนพื้นฐานที่ว่า	 ผู้เข้าอบรมต้องได้รับ

ความรู ้และประสบการณ์จริงจากการลงมือปฏิบัติและ														
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สามารถน�าไปปรับใช้ได้จริง	 จะเห็นได้จาก	 ค�ากล่าวเปิดของ	 นายปวัตร์	 นวะมะรัตน	 
รองเลขาธิการ	 กปร	 ..นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ส�าหรับท่านที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ 
การฝึกอบรมในคร้ังนี้ ท่านถือเป็นบุคคลส�าคัญท่ีจะช่วยให้โครงการพัฒนาและรณรงค ์
การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ เกิดการขยายผลออกไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งใน
การปฏิบตัแิละการถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ประชาชน ทัง้ภาครัฐ  ภาคเอกชน และเกษตรกร 
ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหญ้าแฝกตลอดจนประโยชน์ของหญ้าแฝกในการอนุรักษ์
ดินและน�้า ซึ่งเป็นไปตามแนวพระราชด�าริใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร .. 
	 เมื่อจบการอบรมในแต่ละวันได้มีการถอดบทเรียนในทุก	 ๆ	 รายวิชาเพือ่เป็นการ
ทบทวนความรูแ้บบรายวนั	 รวมทัง้เป็นการสร้างมติรภาพ	 สร้างเครอืข่ายผ่านการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงาน	และฝึกฝนการถ่ายทอดความรู้	
	 การฝึกอบรมทั้ง	4	วัน	ส�านักงาน	กปร.	ได้รับเกียรติจากผูเ้ชีย่วชาญในสาขาต่าง	ๆ	 
ของหญ้าแฝก	 ได้มาแนะให้ความรูแ้ก่ผู้เข้ารับการอบรม	 เสียสละทั้งเวลา	 แรงกาย	 แรงใจ																		
ทุ่มเทให้การฝึกอบรมในทุก	 ๆ	 ครั้งอย่างสุดความสามารถท�าให้เกิดความรู้แก่ผู้อบรม 
และได้น�าไปต่อยอดเพิม่เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุในการท�างาน	ซึง่สอดคล้องกบัค�ากล่าวปิด
ของ	 นางสาวถกลวรรณ	 	 ไกรสรกุล	 	 ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการฯ	 
..ความรู้และประสบการณ์ที่ท่านได้รับจากการฝึกอบรมตลอด 4 วันนี้ จะเกิดประโยชน ์
ในการปฏิบัติ และส่งเสริมงานหญ้าแฝกได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สอดคล้อง 
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ  
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชนและเกษตรกรได้อย่างถกูต้องและสอดคล้องกับแนวพระราชด�าริของ  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ที่ได้พระราชทานไว้.. 

	 จากข้อความที่กล่าวมาทั้งหมด	 ทีมผู้จัดการฝึกอบรม	 มีความต้ังใจอย่างยิ่งท่ีจะให้ผู้รับการอบรมได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ที่มีอยู่เดิมให้เข้มข้นขึ้น	 และภายหลังจบการฝึกอบรมก็มีความคาดหวังว่า	 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเกิดความภาคภูมิใจ 
ท่ีได้เป็นส่วนหนึง่ของการขับเคลือ่นงานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร	ิและจะเป็นส่วนส�าคญัในการเผยแพร่งานโครงการ
พัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ	 ไปยังทุกภาคส่วน	 โดยเป็นฟันเฟืองที่สร้างแรงขับเคลื่อนให้ฟันเฟืองอื่น	 ๆ	 หมุนตามไป 
ในแนวทางเดยีวกัน	ตามท่ีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพติร		ได้มพีระราชด�าริ
เกี่ยวกับหญ้าแฝกกว่า	30	ครั้ง	ทั้งหมดนี้เป็นผลอันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ	ที่ทรงท�าเพื่อราษฎร	ด้วยทรงห่วงใยสภาพ
สงัคม	สิง่แวดล้อม	ทีจ่ะท�าให้ประชาชนอยูด่กีนิด	ีไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปนานสักเพียงใด	ภาพการทรงงานของพระองค์ยงัปรากฏ
ชัดในความทรงจ�าของพวกเราเสมอ	 ในฐานะหน่วยงานผู้ด�าเนินงานสนองพระราชด�าริ	 จะขอมุ่งมั่นด�าเนินงานตามองค์ความรู้	
ก้าวตามรอยของพ่อต่อไป	
	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน	 กปร.	 คาดว่า	 หน่วยงานท่ีเข้ารับการฝึกอบรม	 จะได้น�าความรู้ท่ีได้รับไปด�าเนินการขยายผล	ต่อยอด	 
มีแนวทางที่จะด�าเนินการต่อโดยการแจ้งหัวหน้าส่วนราชการขอให้มีการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานต่อยอด/ขยายผลงาน
หญ้าแฝกของผู้เข้ารับการอบรม	 พร้อมแผนงานที่จะด�าเนินการต่อไป	 และจัดสัมมนาฯ	 โดยให้ผู้ที่ได้รับการอบรมทั้ง	 9	 ครั้ง	 
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ข้อเสนอแนะ	 เกี่ยวกับการด�าเนินงานขยายผล	 ต่อยอดงานหญ้าแฝกส�าหรับท่านที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติม 
เกีย่วกบัหญ้าแฝก	สามารถเข้าชมได้ทีเ่วบ็ไซต์	www.thvn.rdpb.go.th	และ	https://www.ldd.go.th/link_vetiver/index.htm
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ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของหญ้าแฝก

28

รศ.ฉลองชัย  แบบประเสริฐ
ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้ผล

ดร.วีระชัย ณ นคร
ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤกษาศาสตร์

นายสุรพล  สงวนแก้ว
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา

นายประเดิมชัย  แสงคู่วงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์การฟื้นฟู

ศ.นวลฉลี  รุ่งธนเกียรติ
ผู้เชียวชาญด้านเทคโนโลยีการบ�าบัด

โดยใช้พืช

นางสาวศรีนิตย์  บุญทอง
ผู้เชี่ยวชาญในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 

กับหญ้าแฝก

นายพิทยากร  ลิ่มทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน�้า
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ประมวลภาพกิจกรรม ทั้ง 9 ครั้ง
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 ทั้งนี ้นักวิชาการหรือผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดชงิรางวลั The King of 
Thailand Vetiver Awards (ICV-7) และการน�าเสนอผลงานทางวชิาการทัง้ทางเอกสาร 
และ ทางโปสเตอร์

เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)
เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

สัมมนาหญ้าหญ้าแฝกนานาชาติ ครัง้ที ่7 (ICV 7)สัมมนาหญ้าหญ้าแฝกนานาชาติ ครัง้ที ่7 (ICV 7)
ขอเล่ือนการจดังานขอเล่ือนการจดังาน

ได้ตามช่องทาง
กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ์ 
ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.) 
2012 ซอยอรุณอมรินทร์ 36 ถนนอรุณอมรินทร์ 
แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร 02-4478500 ต่อ 237 โทรสาร 02-4478543
อีเมลล์ rdpb_vetiver@yahoo.com, vetiver@rdpb.go.th

Website : ICV-7.com

จนกว่าจะมีก�าหนดการจัดงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ 
ครั้งที่ 7 (ICV-7) ขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางผู้จัดงานจะได้แจ้ง

แผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ทราบต่อไป

จนกว่าจะมีก�าหนดการจัดงานสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ 
ครั้งที่ 7 (ICV-7) ขึ้นใหม่อีกครั้ง ซึ่งทางผู้จัดงานจะได้แจ้ง

แผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ให้ทราบต่อไป
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สงมาที่  กองบรรณาธิการจุลสารภูมิวารินอนุรักษ
 กองแผนงานและวิเทศสัมพันธ
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 (สำนักงาน กปร.)

 อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร 
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 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
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สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
อาคารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เลขที่ 2012 ซอยอรุณอมรินทร 36 ถนนอรุณอมรินทร แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท 0 2447 8500 ตอ 234  โทรสาร 0 2447 8543


