
สรุปผลการดาํเนินงานดานรวบรวมและตรวจสอบพันธุหญาแฝก 

กรมพัฒนาที่ดิน    กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

________________________________________________________________________ 

 

กรมพัฒนาท่ีดินเปนหนวยงานท่ีดําเนินงานการศึกษา วิจัย และรณรงคการใชประโยชน

หญาแฝกในการอนุรักษดินและนํ้า โดยดําเนินการผลิตกลาหญาแฝก เพื่อใชในกิจกรรมการรณรงค

และสงเสริมการปลูกหญาแฝกมาตั้งแตป 2536 จึงมีนโยบายในการรวบรวมพันธุหญาแฝก  ท้ังท่ีมี

ในประเทศไทยและไดมาจากตางประเทศ เพื่อใชสงเสริมและนําหญาแฝกมาใชประโยชนทางดาน

การเกษตร ท้ังในดานการอนุรักษดินและนํ้า การฟนฟูทรัพยากรดิน และการรักษาสภาพแวดลอม  

 

1. พันธุหญาแฝกในประเทศไทย 

กรมพัฒนาท่ีดินไดทําการศึกษา วิจัย พันธุหญาแฝกในประเทศไทยท้ังหมด 28 พันธุ ซ่ึงได

ดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุ โดยมีท้ังแปลงขยายพันธุและแปลงรวบรวมพันธุ ซ่ึงสามารถจัดจําแนก

ได 2 species ไดแก Vertiveria zizanioides (แฝกลุม) จํานวน 11 พันธุ และ Vertiveria nemoralis 

(แฝกดอน) จํานวน 17 พันธุ ดังตารางท่ี 1 โดยทางกรมพัฒนาท่ีดินไดทําการศึกษาความเหมาะสม

ของพันธุหญาแฝกท้ังหมดจํานวน 28 พันธุ เพื่อนําไปใชประโยชนในพื้นท่ี ซ่ึงสามารถคัดเลือกหญา

แฝกไวได จํานวน 10 พันธุ ไดแกหญาแฝกลุม 4 พันธุ  คือ กําแพงเพชร 2  สุราษฎรธานี  สงขลา 3  

และศรีลังกา  หญาแฝกดอน 6 พันธุ คือ  นครสวรรค  กําแพงเพชร 1  รอยเอ็ด  เลย  ราชบุรี  และ

ประจวบคีรีขันธ พบวาหญาแฝกท้ัง 10 พันธุดังกลาว สามารถเจริญเติบโตในสภาพแวดลอม และ

สภาพภูมิอากาศท่ีแตกตางกันไดอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ลักษณะหญาแฝกพันธุประจวบคีรีขันธ (พันธุดอน) และสุราษฏรธานี (พันธุลุม) 
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จากการทดสอบในดินมีปญหาพบวาบางพันธุสามารถเจริญเติบโตได ดังน้ันกรมพัฒนาท่ีดิน

จึงใชหญาแฝก 10 พันธุเปนพันธุหลักในการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝกท่ัวท้ังประเทศ ซ่ึง

ตอมาไดกําหนดใหสถานีพัฒนาท่ีดินทุกแหง นําหญาแฝกท้ัง 10 พันธุ ขยายพันธุและแนะนําให

เกษตรกรใชประโยชนในพื้นท่ี 

 

ตารางท่ี 1  พันธุหญาแฝกท่ีมีการสํารวจและรวบรวมในประเทศไทย 
 

พันธุแฝกลุม พันธุแฝกดอน 

1. กําแพงเพชร 2*   1. ราชบุรี* 11. หวยขาแข็ง 

2.สงขลา 3*  2. พิษณุโลก 12. สระบุรี 1  

3.สุราษฏรธานี* 3. อุดรธานี 1 13. สระบุรี 2  

4.ศรีลังกา* 4. อุดรธานี 2 14. นครพนม 1  

5.ตรัง 1  5. ประจวบคีรีขันธ* 15. นครพนม 2  

6.ตรัง 2  6. เลย* 16. รอยเอ็ด* 

7. เชียงราย 7. นครสวรรค 17. ชัยภูมิ 

8. เชียงใหม 8. จันทบุรี  

9. สงขลา 1 9. กาญจนบุรี  

10. สงขลา 2 10. กําแพงเพชร 1*   

11. แมฮองสอน   

 

 

2. พันธุหญาแฝกที่มาจากตางประเทศ 

สําหรับพันธุหญาแฝกท่ีนํามาจากตางประเทศ เชน พันธุอินโดนีเซีย  บราซิล  เวียดนาม 

และญี่ปุน โดยทางหนวยงานท่ีเกี่ยวของเร่ิมดําเนินการนําหญาแฝกจากตางประเทศมารวบรวม 

ขยายพันธุ และศึกษาการเจริญเติบโต ความเหมาะสมในการใชประโยชนเพื่อการอนุรักษดินและนํ้า 

ไดแก FAO นําหญาแฝกพันธุอินโดนีเซีย ใหกับภาควิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เปนตน พันธุหญาแฝกท่ีมาจากตางประเทศสวนใหญนําเขามาในลักษณะตน และขวดเน้ือเย่ือ 

ตอมากรมพัฒนาท่ีดินไดมีการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกจากตางประเทศไวท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน

ราชบุรี (จ.ราชบุรี) และไดนําไปรวบรวมไวท่ีโครงการปลูกปาชัยพัฒนา-แมฟาหลวง (จ.เพรชบุรี)  

อยางไรก็ตามทางศูนยปฎิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง (จ.เชียงใหม) ก็โดยนําพันธุหญาแฝก

มารวบรวม ดูแล และขยายพันธุหญาแฝกตางๆ ตอมาศูนยปฏิบัติการหญาแฝก กรมพัฒนาท่ีดิน ได

ทําการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกท่ีมีอยูในประเทศไทย  พันธุพื้นเมือง และหญาแฝกท่ีมาจาก

ตางประเทศ ซ่ึงไดทําการเก็บรวบรวมตั้งแตป 2538 จนถึงปจจุบัน มีจํานวนท้ังหมด 42 พันธุ โดย

รวบรวมพันธุหญาแฝกจากตางประเทศท้ังหมดจํานวน 10 พันธุ ไดแก พันธุมอนโต  ญี่ปุน  บราซิล  
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ฟจิ  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  ไทปง  อินเดีย  อินเดีย (เขาคอ)  และแอฟริกา  ซ่ึงไดมีการนํามา

ตรวจสอบพันธุโดยใชเทคนิคทางดานชีวโมเลกุลเรียบรอยแลว 
 

ตารางท่ี 2  พันธุหญาแฝกตางประเทศและพันธุพื้นเมือง 
 

พันธุตางประเทศ พันธุพื้นเมือง 

1. มอนโต 1.ใหมหวยหวาย 

2. ญี่ปุน   2. แมลานอย 

3. บราซิล   3. แมแฮ 

4. ฟจิ  4.หวากอ 

5. เวียดนาม    

6. อินโดนีเซีย   

7. ไทปง   

8. อินเดีย(เขาคอ)    

9. อินเดีย (พระราชทาน)   

10. แอฟริกา  

 

3. การเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝก 

 กรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกมาตั้งแตป 2536  โดยในระยะแรก

เปนการรวบรวมเพื่อคัดเลือกพันธุหญาแฝกท่ีมีความเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนในพื้นท่ี

เกษตรกรรมท่ีมีความแตกตางกัน ตั้งแตพื้นท่ีราบลุมไปจนถึงพื้นท่ีสูง โดยสามารถคัดเลือกไวได 10 

พันธุ ดังกลาวแลวขางตน โดยในระยะเร่ิมแรกพันธุหญาแฝกท่ีเก็บรวบรวมมาศึกษาและคัดเลือก

รวมท้ังหมด 28 พันธุ และตอมาไดมีพันธุหญาแฝกท่ีมาจากตางประเทศอีกหลายประเทศ ซ่ึงกรม

พัฒนาท่ีดิน ไดเก็บรวบรวมไวในแปลงรวมพันธุท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี และโครงการหนองพลับ-

กลัดหลวง ตอมาไดนําไปรวบรวมเพิ่มเติมไวท่ีโครงการชัยพัฒนา-ปลูกปาแมฟาหลวงดวย อยางไร

ก็ตามในป 2549 กรมพัฒนาท่ีดินไดรวบรวมพันธุหญาแฝกท่ีมีในประเทศไทย ซ่ึงมีการเพิ่มเติมอีก 

รวมแลว 42 พันธุ (ดังตารางท่ี 2) โดยนํามารวบรวมพันธุไวในกระถาง ในสภาพเน้ือเย่ือ และใน

สภาพดีเอ็นเอ เพื่อใหเปนแหลงรวบรวมพันธุหญาแฝกของประเทศไทย  
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 ภาพท่ี 2  การรวบรวมพันธุหญาแฝกในรูปแบบกระถาง เน้ือเย่ือ และในรูปแบบของดีเอ็นเอ 

 

 นอกจากน้ีกรมพัฒนาท่ีดินยังไดกําหนดใหสถานีพัฒนาท่ีดิน 3 แหง เปนแหลงของการ

รวบรวมพันธุหญาแฝกดวย ซ่ึงแตละแหงจะเนนเปนพื้นท่ีรวบรวมพันธุท่ีมีการติดตามและการ

ตรวจสอบพันธุเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. แหลงรวบรวมพันธุหญาแฝกภาคเหนือ ไดแกศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง  

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม   จํานวนหญาแฝก 14 พันธุ  ไดแก มอนโต  ญี่ปุน  พระราชทาน   

ฟจิ  ใหมหวยหวาย บราซิล  แมแฮ  สุราษฏรธานี  หวากอ และพันธุพื้นเมือง (ใหม) 5 พันธุ ไดแก  

แมลานอยเมืองแพม  นาพญา  สวนแตงดวนในนา  อินเดีย  และดวลริมทาง 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3  แปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกของศูนยปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง  

อ.แมแตง จ.เชียงใหม 

 

2. แหลงรวบรวมพันธุหญาแฝกภาคภาคกลาง ไดแกสถานนีพัฒนาท่ีดินราชบุรี เปนแหลงท่ี

กรมพัฒนาท่ีดินไดทําการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกในประเทศไทยเปนแหงแรก จากน้ันไดมี

นโยบายในการขยายแหลงรวบรวมพันธุหญาแฝกไปยังสถานีพัฒนาท่ีดินอื่นๆ เพื่อทําการ

ขยายพันธุหญาแฝก เพื่อสงเสริมใหเกษตรกรนําไปใชในการอนุรักษดินและนํ้า ปจจุบันสถานีพัฒนา

ท่ีดินราชบุรีไดทําการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกท่ีมีอยูในประเทศท้ังหมด 28 พันธุ 
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ภาพท่ี 4 แปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกของสถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี  

 

3. แหลงรวบรวมพันธุหญาแฝกภาคใต ไดแก สถานีพัฒนาท่ีดินระนอง ไดรวบรวมหญา

แฝกท้ังหมด จํานวน 28 พันธุ เปนพื้นท่ีท่ีมีการใชประโยชนหญาแฝกในพื้นท่ีลาดชัน โดยการปลูก

แฝกในตามแนวระดับ รวมท้ังการปลูกหญาแฝกรอบไมผล เพื่อรักษาความช้ืนในดิน ซ่ึงเปน

แบบอยางท่ีดีในการปลูกหญาแฝก รวมท้ังการผลิตกลาหญาแฝก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพท่ี 5 แปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกของสถานีพัฒนาท่ีดินระนอง 

 

สําหรับสถานีพัฒนาท่ีดินของแตละจังหวัดไดทําการขยายพันธุหญาแฝก 10 พันธุหลัก ของ

กรมพัฒนาท่ีดินไดสงเสริมใหเกษตรกรปลูก เพื่อแจกจายใหกับเกษตรกร และประชาชนท่ัวไป 

นําไปใชประโยชนดานตางๆ รวมท้ังยังทําการศึกษาวิจัยพัฒนาพันธุหญาแฝก ใหมีความเหมาะสม

กับการใชงานและสภาพพื้นท่ี ตลอดจนสงเสริมใหมีการปลูกหญาแฝกอยางแพรหลาย ในสวนของ

ศูนยปฏิบัติการหญาแฝกไดทําการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกท้ังหมดจํานวน 42 พันธุรวมท้ังพันธุ

ในประเทศและตางประเทศ  การเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือ  โดยมีวัตถุประสงคในการอนุรักษพันธุหญาแฝก

ท่ีมีอยูในประเทศไทยไว อีกท้ังยังไดทําการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมของหญาแฝกเพื่อ

ศึกษาและเปรียบเทียบขอแตกตางของหญาแฝกแตละพันธุ  
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4. การตรวจสอบพันธุหญาแฝก 

สําหรับการติดตามและตรวจสอบพันธุหญาแฝกท่ีมีการเก็บรวบรวมไว กรมพัฒนาท่ีดิน

รวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดนํามาศึกษาวิธีการติดตามและตรวจสอบพันธุหญาแฝก โดยใช

เทคนิคทางชีวโมเลกุล ผลการศึกษาพบวาการใชเทคนิคดังกลาวสามารถตรวจสอบพันธุหญาแฝก

ไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความถูกตอง จึงไดใชเทคนิคทางดานชีวโมเลกุลน้ี (genotype) 

ประกอบกับการดูลักษณะภายนอก (phenotype) โดยกรมพัฒนาท่ีดินไดดําเนินการในการติดตาม

และตรวจสอบพันธุหญาแฝกตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน 

การตรวจสอบพันธุหญาแฝกในประเทศไทยดวยเทคนิคชีวโมเลกุลท้ังหมด 28 พันธุตามท่ี

กลาวแลวขางตน (ในตารางท่ี 1) พบวาหญาแฝกท้ัง 28 พันธุมีความแตกตางทางพันธุกรรมท่ี

สามารถแสดงใหเห็นเปนแถบของดีเอ็นเอไดอยางชัดเจนและมีความถูกตอง อยางไรก็ตามสําหรับ 

10 พันธุหลักท่ีกรมพัฒนาท่ีดินใชในการรณรงคและสงเสริมการปลูกหญาแฝก แสดงไวในภาพท่ี 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  แสดงรูปแบบของแถบดีเอ็นเอหญาแฝกท้ัง 10 พันธุ ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินสงเสริม 

ไดแกหญาแฝกพันธุราชบุรี (1)  ประจวบคีรีขันธ (2)  เลย (3)  นครสวรรค (4)  

กําแพงเพชร 1 (5)  รอยเอ็ด(6)  กําแพงเพชร 2 (7)  สุราษฎรธานี (8)  ศรีลังกา (9)  

และสงขลา 3 (10) 

 

การตรวจสอบความแตกตางทางพันธุกรรมของหญาแฝกท้ัง 10 พันธุ มีความแตกตางกัน

ทางพันธุกรรมอยางชัดเจน (ในภาพท่ี 5) โดยสอดคลองกับการศึกษาลักษณะทาง phenotype เพื่อ

ความถูกตองในการติดตามและตรวจสอบพันธุหญาแฝกไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และ

เพื่อใหการใชพันธุหญาแฝกมีตามความเหมาะสมกับสภาพในแตละพื้นท่ี 
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ภาพท่ี 7  แสดงลําดับความแตกตางทาง genotype ของหญาแฝกท้ัง 10 พันธุ 

 

เสนแผนภูมิดังกลาวแสดงถึงลําดับความใกลเคียงและความแตกตางกันของหญาแฝก 10 

พันธุ ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินใชเปนพันธุหลักในการรณรงคการปลูกหญาแฝก จากขอมูลในภาพท่ี 5 ได

นําขอมูลภาพมาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรม phylogenetic tree ซ่ึงเปนโปรแกรมใชในการ

จําแนกความแตกตางของพันธุหญาแฝก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  แสดงผลการเปรียบเทียบลักษณะแถบดีเอ็นเอของหญาแฝกพันธุตางประเทศ 

ไดแกพันธุแอฟริกา (1)  ศรีลังกา (2)  มอนโต (3)  ญี่ปุน (4)  ฟจิ (5)  

อินโดนีเซีย (6)  พระราชทาน (7)  เวียดนาม (8)  ใหมหวยหวาย (9)   

แมลานอย (10)  และแมแฮ (11)  

 

 

สุราษฏรธานี 
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การตรวจสอบพันธหญาแฝกท่ีมาจากตางประเทศท้ังหมดจํานวน 10 พันธุ ดังตารางท่ี 2

ดวยเทคนิคชีวโมเลกุล ของศูนยปฏิบัติการหญาแฝกพบวาหญาแฝกพันธุมอนโต ญี่ปุน อินโดนีเซีย 

ฟจิ และแอฟริกา มีลักษณะรูปแบบของแถบดีเอ็นเอเหมือนกัน จึงจัดกลุมใหอยูในกลุมพันธุเดียวกัน 

สําหรับหญาแฝกพันธุพระราชทาน  เวียดนาม มีลักษณะรูปแบบของแถบดีเอ็นเอเหมือนกับ หญา

แฝกพันธุแมแฮ  ใหมหวยหวาย ซ่ึงเปนหญาแฝกพื้นเมืองท่ีพบในทางเหนือของประเทศไทย จาก

รายงานของผูวิจัยตางประเทศในดานการตรวจสอบพันธุหญาแฝก ไดทําการศึกษาลักษณะทางชีว

โมเลกุลของหญาแฝกจากทวีปตางๆ ในระดับลักษณะทางพันธุกรรม พบวาหญาแฝกท่ีมาจากทวีป

ตางๆ มีหลายพันธุท่ีมีลักษณะทางชีวโมเลกุลคลายกัน ซ่ึงสอดคลองกับพันธุหญาแฝกท่ีมาจาก

ตางประเทศท่ีมีลักษณะทาง genotype คลายกับพันธุพื้นเมืองในประเทศไทยเชนกัน 

 

5. การจัดทําฐานขอมูลหญาแฝกเพื่อคุมครองพันธุ 

 สําหรับการจัดทําฐานขอมูลหญาแฝกเพื่อคุมครองพันธุหญาแฝกน้ัน เปนความรวมมือกัน

ของ 3 หนวยงาน ไดแกกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรมพัฒนาท่ีดิน โดยมี

สํานักงาน กปร.เปนแกนกลางในการดําเนินงาน การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานลักษณะทาง phenotype 

ของหญาแฝกจํานวน 28 พันธุ เพื่อเปนขอมูลเบ้ืองตนในการปองกันการจดสิทธิบัตร ในการนําหญา

แฝกไปใชในเชิงการคา หรือการปรับปรุงพันธุหญาแฝก สําหรับการจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานทางดาน

พันธุหญาแฝกดังกลาว ทางกรมพัฒนาท่ีดินไดทําการจัดเตรียมแปลงรวบรวมพันธุหญาแฝกท่ีสถานี

พัฒนาท่ีดินราชบุรี เพื่อเปนสถานท่ีในการเก็บขอมูลดานลักษณะของตนพันธุ และลักษณะทางดาน 

phenotype ของหญาแฝก โดยเจาหนาท่ีจากกรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ

กรมพัฒนาท่ีดิน ซ่ึงจะเก็บขอมูลข้ันตนของหญาแฝก ไดแกลักษณะทรงพุม ความสูงของกอ ขนาด

ของเสนผานศูนยกลางของกอ จํานวนหนอตอกอ  ลักษณะของกาบใบ  สีของกาบใบ  ความยาว

ของกาบใบ  ลักษณะปลายใบ  ความยาวของแผนใบ  ความกวางของใบ  ลักษณะเสนกลางใบ  

ลักษณะผิวใบ  และความยาวของชอดอก เปนตน ซ่ึงลักษณะเหลาน้ีสามารถบงบอกถึงลักษณะ

ประจําพันธุหญาแฝกไดในแตละพันธุ เปนขอมูลท่ีสําคัญในการจัดเก็บเขาระบบการคุมครองพันธุ

พืชตอไป  

 


