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การเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ เปนการบรรยายพิเศษเก่ียวกับงานพัฒนาท่ีดิน ท่ีประสบความสําเร็จ ซ่ึง

คุณวิทูร ชินพันธุ และ ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ไดใหเกียรติเปนผูบรรยายพิเศษ
ในหัวขอ “เลาขานตํานานหญาแฝก”  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
โดยในครั้งนี้ นางกุลรัศม์ิ  อนันตพงษสุข  รองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดิน เปนประธานในการรับฟง          

การบรรยาย และกลาวเปดการบรรยายพิเศษ  “องคความรูสูปดินสากลป 2558” ครั้งท่ี 11  ดังนี้ “วันนี้            
เปนเกียรติอยางยิ่ง ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินไดรับความอนุเคราะหจากผู ท่ีมีความรูความชํานาญดานหญาแฝก            
อยากใหทุกทานไดเก็บเก่ียวองคความรู ท่ีจะไดรับฟงในวันนี้ ใหไดมากท่ีสุด เพ่ือนําไปปรับใชในภารกิจงาน 
และพัฒนาตอยอดความรูตอไป” 
  

การบรรยายพิเศษ “องคความรูสูปดินสากล 2 5 5 8 ” คร ั้งท ี่ 11 
หัวขอ “เลาขานตํานานหญาแฝก” 

ในวันศุกร ท่ี  14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00น . 
โดย นายวิทูร ชินพันธุ และ ดร.พิทยากร ล่ิมทอง 
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นายวิทูร ชินพันธุ ไดเริ่มเลาวา : สําหรับการเสวนาในวันนี้              
ผมตีกรอบ การเลาถึงหญาแฝกเฉพาะเรื่องระบบหญาแฝก     
(Vetiver System) แตจะไมคลุมไปถึงเรื่องเทคโนโลยี (Vetiver 
Technology) กรมพัฒนาที่ดินกอตั้งในป 2506 ผมเขามา        
กรมพัฒนาท่ีดินใน ป 2509 ดังนั้น ผมจึงรูจักวงการผูกอตั้ง
บุกเบิกกรมพัฒนาท่ีดินท้ังหมด  โดยเริ่มตนชีวิตราชการ           
ผมทํางานท่ีฝาย 
ปรับปรุงบํารุงดิน  
ฝายอนุรั กษดิน
และน้ํา มีอาจารย

สนาน ริมวานิช เปนหัวหนาฝาย มีลูกนอง 50 คน และมี
อาจารยสิทธิลาภ วสุวัต เปนหัวหนางาน งานแรกท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
ไดรับใชเบื้องพระยุคลบาท คือ งานเปดพ้ืนท่ีโครงการ       
หนองพลับ- กลัดหลวง  ในป 2508 - 2509 โดยจะทํา 
เปนสหกรณเหมือน กับโครงการหุบกะพง เดิมหุบกระพงนั้น
แรนแคน เปนเขตเงาฝน (Rain Shadow) ดินเปนทราย 
ไดรับความรวมมือจากรัฐบาลอิสราเอลตั้งเปนสหกรณ  

ตอมาในป 2513 เปดพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ หนองพลับ – กลัดหลวง ไดประมาณ 200 ไร 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเสด็จทอดพระเนตรการแสดงผลงานท่ีอาจารยสิทธิลาภ วสุวัต จัดทําระบบ
อนุรักษดินและน้ํา ตอมาในป 2514 เปดพ้ืนท่ีโครงการพระราชดําริ หนองพลับ – กลัดหลวง เพ่ิมข้ึนอีก         
เปน 2,500 ไร ตอนนั้นผมดูแลแคมป นอนในแคมป ดูแลรถแทรกเตอรใหเขา เปนหัวหนาแคมป ในนามฝาย
ปรับปรุงบํารุงดิน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จปนั้น ไมมีการทําคันดิน เกษตรกรท่ีเผาถางปา           
เพ่ือปลูกสัปปะรดถูกดึงมาเขาโครงการ โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหท่ีทํากินรายละ 7 ไร รวมพ้ืนท่ี 
3,500 ไร ใหคุณอนันต ฝายชางรังวัด กองจําแนกดิน เปนผูแบงท่ีดินใหกับเกษตรกร เกษตรกรแตละรายไดรับท่ีดิน  

     เนื้อท่ี 7  ไร โดยใหใชปลูกถ่ัวลิสง 2 ไร ขาวโพด 3 ไร 
และเปนท่ีอยูอาศัย 1 ไร  มีกองนโยบายและแผน           
เปนผู จัด ซ้ือจัดจาง จัดหาวัสดุ อุปกรณ  เมล็ดพันธุ 
ตลอดจนจัดจําหนายผลผลิต  เรื่องนี้ทําใหผมไดรับรูวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สัมผัสงานพัฒนาท่ีดิน
อยางไรบาง ไมใชวาอยูดีๆ ก็มีการสงเสริมหญาแฝกข้ึนมา  

ในชวงป พ.ศ.2520 – 2530 กรมพัฒนาท่ีดินมี
การปรับโครงสรางและอัตรากําลัง ในขณะนั้น มีบุคลากร
กวา  5,000 คน  ชวงนั้นถือไดวากรมพัฒนาท่ีดิน       
เปนกรมท่ีมีผูจบปริญญาเอกมากท่ีสุดในกระทรวงเกษตร

และสหกรณ และตองมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทุก 3 ป  หลังจากการปรับโครงสราง ผมไดรับมอบหมายให
ทํางานปรับปรุงดินทรายภายใน ฝายปรับปรุงดินเสื่อมโทรม งานท่ีเคยทําเดิมเก่ียวกับการปรับปรุงดินถูกยายไป
อยูท่ีกองปฐพีวิทยา กรมวิชาการเกษตร พ่ีดําริ ถาวรมาส ก็มารับงานของผมดานปรับปรุงดินไปทําตอท้ังหมด 
แตท่ีผมไมไดใหไปคือวิธีการทางพืชในการปรับปรุงบํารุงดิน   
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     ปลายป 2534 มีงานเกษตรแหงชาติ ท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ผมไดไปดูงานท่ี ดร.จเร สดากร กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงมีหนาท่ีคัดสรร
พันธุหญาแฝก เพ่ือทําน้ํามันหอมระเหย ผมจึงไดรูจักหญาแฝกจากงานนี้ 
ตอมา คุณชาญชัย ชโลธร ซ่ึงเปนหัวหนาฝายวิชาการ สํานักงานพัฒนา
ท่ีดินเขต 10 บอกผมวา มีโครงการท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ประสงคจะปลูกหญาแฝกท่ีเขากะป  ศูนยศึกษาฯหวยทราย ในเดือน
มีนาคม 2535  แตวาชวงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม ปลายป 
2534  ชวงนั้นหญาแฝกตายหมดแลว จะไปหาหญาแฝกมาจากไหน          
ซ่ึงผมเองเคยทํางานเก่ียวกับโครงการความรวมมือเก่ียวกับพืชอาหารสัตว 
ซ่ึงเคยทําแปลงปลูกทดลอง 12 แปลง มี 20 ชุด แลวเก็บขอมูลมา  
Interpret  ใหเสร็จทําใหมีประสบการณ ในแปลงทดลองมีการดูแล
บํารุงรักษาตัดหญา ใหปุย ใหน้ํา ดังนั้นจึงเอาประสบการณดังกลาวมาใช  

โดยก็ไปเตรียมเนื้อท่ี 1 ไร  ท่ีโครงการหวยทราย เรารู  Morphology ของหญา ตนหญา 1 ตน ชวงวงแหวน
แหงการเจริญเติบโต(Growth Ring)  กาบจะซอน เราจะใหน้ํา ใหปุยได เม่ือผานไป 1 เดือน ซ่ึงการเตรียม
แปลงตองใชระบบการใหน้ํา จึงไดติดตอรานท่ีรับทําทอ PVC ซ่ึงเปนเพ่ือนกันจึงไดทอมาใชกอน จากนั้น         
ผมไปตั้งแตเชามืด ติดตั้งใหทันกอนนํามอเตอรข้ึนเสาไฟฟาแลวทดลองจนเสร็จ  ผมกับคุณพรกมล ไปขุดหญาแฝก
ท่ีปลูกท่ีหนองโสน ซ่ึงเหลือแหงเดียว เพราะอยูใกลหนองน้ํา ซ่ึงจะอยูตรงหวยทรายแยกไปหวยมงคล              
สวนท่ีวังกะทะในหวยทราย ตอนนั้นเชื่อวา ตายหมดแลว ซ่ึงผมไดเทียวไปดูทุกเดือน ท่ีคิดวาหญาแฝก          
ตายหมดแลวนั้น ปรากฏวาเม่ือลอกกาบสีเหลืองออกพบวาขางในมีตนออนกําลังงอกข้ึนมา  เม่ือปลูกเอียง
แนวนอนเหมือนกับปลูกตะไครจะแตกหนอออนไดเร็วภายใน 2 เดือน เปนการนําหลักความรูท่ีเรียนเรื่องขาว
มาใชประโยชน  

เดือนเมษายน พ.ศ.2535 อธิบดีสิทธิลาภ สงผมไป
สัมมนาแฝกโลกท่ีประเทศมาเลเซีย ของ DR. P K Yoon แต 
DR. P K Yoon  ไมใหเขาเพราะไมไดจองไปกอน และแจง
ยกเลิกแลวก็ไปเจอเจาหนาท่ีของกรมฯบางทานไป ในนาม

ของสํานักงานกปร . 
ผมก็ไปแตไมมีสิทธิท่ี
จะเขารวมการสัมมนา
และศึกษาดูงานเพราะ 
ผมไม ได ไปในนาม
ของ กปร. ผมเพียงแตสามารถเขาไปนั่งฟงเฉยๆ ได  แตบังเอิญวา 
ตอนออกศ ึกษ าด ูง า น  หม อม ร าช ว งศ แ ซม  แจ ม จ ร ัส  ร ัช นี              
หัวหนาศูนยศึกษาการพัฒนาเกษตรท่ีสูงทานติดธุระ ไมสามารถ          
เขารวมสัมมนาได  ผมจึงไดรับสิทธิ์ในสวนของทาน โดยไดรับแจก
เอกสาร และท่ีนั่งบนปาเจโรออกไปดูงาน ผมตั้งใจไปถายภาพสไลด
กลับมาท้ังหมด จึงไดรับประโยชนจากการสัมมนาในครั้งนั้นเปนอยางมาก 

เอกสารตางๆ และความรูจากงานสัมมนา ของ DR. P K Yoon ทําใหผมไดรับ Technology Knowhow          
อยางมากมาย    
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ในป 2536 มีแผนการพัฒนาโดยใชหญาแฝกท่ี
ไมมีเมล็ด  ในการกระจายพันธุ โดยกรมพัฒนาท่ีดิน
รับผิดชอบขยายพันธุและเพาะหญาแฝกเพ่ือสงให
หนวยงานตางๆ ตอนท่ีไดรับมอบหมายจาก กปร. เราไม
มีหญาแฝกสักตน เรานึกถึงองคความรูทางพฤกษศาสตร 
และประสบการณท่ีโครงการพืชอาหารสัตว มีพ่ีเล็ก 
มอญเจริญ ดร.อภิชัย ธีรทร คุณอาทิตย ศุขเกษม และ 
คุณอนุวัชร โพธินาม มาประชุมรวมกัน พ่ีเล็กบอกใหใช
หลักของ ระบบนิเวศ Environmental Science ในการ
จัดแบงพันธุหญาแฝก  อาจารยสิทธิลาภ วสุวัติ จึงออก
คําสั่ง ใหแตละสถานีพัฒนาท่ีดินสงหญาแฝกมา  ไดมา
ท้ังหมด 52 กระถาง  สถานีละ 2 กระถาง โดยมี  ดร.วีรชัย ณ นคร มาชวยจําแนก จีนัส และ สปชี่ ไดอยาง
ถูกตอง โดยใชตารางการเก็บตัวอยาง ของ ดร.จเร ตามหลักของ FAO เพ่ือบงชี้ Geographic Location ขอบงชี้
ทางภูมิศาสตรมี 27 กลุมพันธุ จาก 52 กระถาง เรียก Ecotype เรียกเปนกลุมพันธุ และมี 1 แบบท่ีเรียกเปน
สายพันธุ คือ “ศรีลังกา” ในสมัยกอนคุณจุฑา กฤษฏามระ ทําโครงการอนุรักษดินและน้ําภาคเหนือตอจาก
โครงการไทย-ออสเตรเลีย  ไดรับเงินกู 500 ลานบาท จาก เวิลดแบงค    มีการนําหญาแฝกพันธุศรีลังกาท่ี
ไดมาจากผูเชี่ยวชาญชาวเยอรมันนํามาปลูกท่ีเชียงใหม ซ่ึงสถานีพัฒนาท่ีดินเชียงใหมไดนํามาขยายพันธุตอ   

ตอมากรมพัฒนาท่ีดินจึงใหสํานักงานพัฒนาท่ีดิน เขต 1 – 12 ทําแปลงทดลองหญาแฝก และมีการ
แตงตั้งคณะทํางานวิชาการหญาแฝก กรมพัฒนาท่ีดิน โดยมีคุณเล็ก  มอญเจริญ เปนหัวหนาใหญ  มีผม               
คุณอาทิตย คุณอนุวัชร  คุณชาญชัย ชโลธร คุณพิทักษ อินทะพันธ คุณประเสริฐ เทพนรประไพ  เปนตน        
ผมขอชมทานรองอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินในสมัยนั้น คือ ทานสิมา โมรากุล ท่ีทําใหแฝกท้ังประเทศมีการจัดสงไป

ยังพ้ืนท่ีแปลงวิจัยไดภายใน 1 อาทิตย ในแปลงทดลองมี 3 
Replication คัดเลือกไดหญาแฝกออกมา 10 พันธุ คือ หญา
แฝกลุม 4 พันธุ  หญาแฝกดอน  6  พันธุ ตองขยายพันธุใหได 
4 ลานถุง (หญาแฝกสด) เพ่ือใหสวนราชการตางๆ ตอไป    
แตติดปญหาคือ การปลูกหญาแฝกสด 10 พันธุนั้นสถานี
พัฒนาท่ีดินจะตองมีแปลงขยายพันธุมหาศาล จึงทําไมได จึง
ทําเปนศูนยขยายพันธุหญาแฝก 20 ศูนยท่ัวประเทศ  

ในป 2536 – 2537 หญาแฝก 4 ลานถุงตองถึง
หนวยงานราชการตางๆ เพ่ือปลูกเปนแมพันธุไมใช End User 
เราใชเทคนิคของ DR.P K Yoon ท่ีไดเพาะแฝกไวท่ีสถานีวิจัย
ยางท่ีมาเลเซีย โดยใชถุง 2X8 เซนติเมตร ผลงานเรื่องนี้ทําให 
DR. P K Yoon ไดรับรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
จึงไดเปนขอกําหนด วาแนวรั้วหญาแฝก 1 เมตร = 20 ถุง  
(20 X 5 = 100 เซนติเมตร) งานนี้เปนงานท่ีหนักมากๆ  ทุก
คนตองทํางานแขงกับเวลา   
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เก่ียวกับหลักวิชา Genetic  กปร.  ไมมีพันธุหญาแฝก แตไดสรางเง่ือนไขวาหากหญาแฝกกระจายพันธุ

เปนเมล็ดกรมพัฒนาท่ีดิน ตองรับผิดชอบ เพราะตองใชหญาแฝกท่ีไมมีเมล็ดในการกระจายพันธุ  เราก็ทํางาน
ไมไดมาก เพราะ Introduce ไมได ทาง กปร. ไมไดสงมา  แตเรา Selection ไดโดยนําหญาแฝกปามา          
ดร.จเร ไดจําแนกเปนแฝกปากับแฝกปลูก แฝกเปนพืชท่ีเปนมิตรกับเพ่ือนบาน แฝกท่ีเรานําออกมาจากระบบนิเวศ
จะไมมีแปลกปลอม เชน แฝกท่ีปางตอง เปนท่ีสูงยอดเขา ก็จะมีพันธุ เดียวกันในกลุมของเขาเทานั้น            
หรือท่ีวังกะทะ ท่ีหัวหิน ลักษณะเปนพ้ืนท่ีทองกะทะ ก็มีการ Purify พันธุไดโดยอยางธรรมชาติ ไดพันธุตามท่ี
คัดเลือก เราคิดจะตั้ง Phenotype Characteristic ใหถูกตองตามมาตรฐาน แลวเลือกมา 1 กอนี่เปนแผนงาน         
ท่ีตองทํา แตยังไมไดทํามาจนถึงทุกวันนี้  จึงเปนการยากท่ีจะรักษาพันธุท่ีไดรับการรับรองไวได เพราะงานหญาแฝก
เปนงานพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาท่ีประจํา ดังนั้นความถูกตองแมนยําของการ Identify พันธุจึงอยูท่ี
บุคลากร คือ จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดูแลหญาแฝก  ตางจากกรมชลประทาน ท่ีเม่ือมีโครงการ          
หรือกิจกรรมพิเศษ กรมชลประทานจะใหงบประมาณและมีระบบการใหความดีความชอบ   

เรื่องแฝกเราตองกําหนดวิธีการ Certify ใหได               
ท่ีจริงแลวการเพาะปลูกหญาแฝก จะมีการผสมขามพันธุได
รอยละ 5 เราตองมีแปลง Certify พันธุไวทํา Multification  
สําหรับข้ันตอนในการกําหนดชื่อหญาแฝก ผมบอกเลยวา
ประชุมสัมมนา กปร. ครั้งท่ี 1 ท่ีจังหวัดเชียงราย ในป 
2536 นักพฤกษศาสตรบอกวาใหเปลี่ยนชื่อเรียกจากสาย
พันธุ เปนแหลงพันธุ Habitat  ลักษณะท่ีใชในการสังเกต
พันธุพืชมี 3 ปจจัย คือ Population  Community และ 
Ecosystem 

 

หญาแฝกมีขอดีอยูท่ี เปนพืชท่ีไมกาวราว(Aggressive)  เปนมิตรกับเพ่ือนบาน มีการปลูกแฝกกับไมผล 
หรือพืชอ่ืนๆ ก็ไมเปนพิษเปนภัยกับพืชผลของเกษตรกร ในระบบนิเวศของหญาแฝกจะอยูรวมกันเปนกลุมกอน
นี่เปน Natural Classification ตามหลักพฤกษศาสตร  

 

ในคราวท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว เสด็จหวยทราย ทานเรียก               
ผูกํากับหนวยทหาร ตชด. คายพระราม 6  
ไปวังไกลกังวล อ.หัวหิน หนวยทหาร ตชด. 
เคยมาหาพ้ืนท่ีท่ีมีการกัดเซาะ ผมเห็นวา
กรมพัฒนาท่ีดินควรทําโครงการถวายเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติ พระองคทานจะมาสอน
วิธีการแกไข ทําใหดินยกตัวข้ึนมาเปน
ข้ันบันได เขาลักษณะ Sub Watershed ใน
ไรนาแตเนื่องจากหาพ้ืนท่ียาก จึงไมได
จัดทําข้ึน ซ่ึงผมชื่นชมพระองคทาน ท่ีไม
เคยตําหนิใดๆ ในเรื่องนี้เลย   
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สําหรับประเด็นท่ีผูเชี่ยวชาญฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน ถามเรื่องการท่ีนําหญาแฝกไปปลูกบริเวณ คันดิน 
แลว เกิดปญหาเมล็ดพันธุปลิวไปเจริญเปนกอๆ นั้น เคยมีการถกเถียงในเรื่องนี้ในการประชุมท่ี กปร.ครั้งท่ี 3  
ท่ี โรงแรมแอมบาสเดอร มีทานรองอธิบดีไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ เปนประธาน วันนั้นทาง กปร. เสนอขอใหกรม
พัฒนาท่ีดินยุติการศึกษาวิจัยพันธุหญาแฝก ทางกรมพัฒนาท่ีดินก็เสนอวาหากจะใหกรมพัฒนาท่ีดินยุติ ทาง 
กปร.ตองเปนผูรับผิดชอบหากมีหญาแฝกท่ีปลูกไปแลวมีผลกระทบ เชน มีการกระจายพันธุ เปนวัชพืช เคยมี
กรณีท่ีไรมันสําปะหลัง ไปปลูกเปน Demonstration Crop มีการรองเรียนวามีพันธุหญาแฝกท่ีออกดอก        
และกระจายพันธุดวยเมล็ดมาปะปน ท่ีมาของปญหา นาจะเกิดจากสถานีพัฒนาท่ีดินไมเพาะพันธุดวยตนเอง 
การไปขุดแฝกมาจากตามแหลงน้ําท่ัวไป  ในข้ันตอนปฏิบัติเราจึงตองแนะนําใหมีการเก่ียวดอกเก่ียวใบไปใช
ประโยชนชวยควบคุมดอกท่ีอาจงอกเมล็ดได 

 
ตอนนั้นผมเสนอใหกรมพัฒนาท่ีดินเปน Certified Organization  เนื่องจากมักจะมีความเขาใจผิดๆ 

วากรมพัฒนาท่ีดินสามารถ Predict หรือ Identify แยกประเภทหญาแฝกได ในขณะท่ีปลายทางคือผูท่ีรับ  
หญาแฝกไปปลูกไมใหความสําคัญทําใหมีการปลูกหญาแฝกปะปนกันไปหมดและเกิดปญหาดังกลาวข้ึน       
กปร.บอกวา แผนแมบทบังคับใหใชหญาแฝกพันธุ อินเดียใต อินเดียเหนือไดบางแตตอง Certified มา            
แต กปร. ไมไดสั่งหญาแฝกพันธุอินเดียใตเขามาใหกรมพัฒนาท่ีดิน  เราจึงตองไปเสาะแสวงหาเองและไปพบท่ี
เขาคอ ซ่ึงเปนโครงการของพลเอกพิจิตร กุลวณิชย ผมไปกับอาจารยสวัสดิ์ เพ่ือนของอาจารยจุฑา โดยผมกับ 
คุณอาทิตยก็ข้ึนไปดู และไดหญาแฝกพันธุอินเดียใตมา  5 – 6 กอ ปลูกอยูท่ีเขาคอ มีผูติงวาไดขาววาเปนหญาแฝก 
Hybrid  ผมจึงไปขอดูใบขนสงสินคา Invoice ปรากฏวา Hybrid Seed เปนชื่อของบริษัทท่ีรับจางสงสินคา
ไมใชชื่อชนิดของหญาแฝก จึงแนใจวาเปนหญาแฝกพันธุอินเดียใต  ผมก็ขอนําหญาแฝกพันธุอินเดียเหนือ          
(พันธุพระราชทาน) และพันธุอินเดียใต มาทดลองปลูกท่ีบอถํ้า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ก็เห็นวา          
ออกดอกและมีเมล็ดมากกวาพันธุศรีลังกาเสียอีก การกระจายพันธุสูพันธุประจวบของไทยเรายังไมไดเลย           
ซ่ึงการทํางานหญาแฝกเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีคาดการณในขณะนั้นไมออกวาในอนาคตจะเปนอยางไร ก็ขอนําเสนอ
ในเบื้องตนเพียงเทานี้กอน 
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อดีตผูเช่ียวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา ดร.พิทยากร ล่ิมทอง :  ผมขอขอบคุณ
ท่ีในปนี้กรมพัฒนาท่ีดิน นําเอา เรื่องหญาแฝกมาเปนประเด็นสําคัญในการจัด
เสวนาองคความรูสูปดินสากลในครั้งนี้ เรื่องหญาแฝก เปนภารกิจหลักของกรม
พัฒนาท่ีดิน หากไปดูการจัดงบประมาณจะเห็นวาในแตละปเราไดรับงบประมาณ
ดานหญาแฝกมาจํานวนหนึ่ง แลวจัดสรรไปใหสถานีพัฒนาท่ีดินเปนจํานวนมาก 
ผมเขามารับผิดชอบเรื่องหญาแฝกอยางเปนทางการ ประมาณป 2546  โดยมี
การตั้งกลุมข้ึนมาอยางเปนทางการ ผมอยูกับหญาแฝกมามากกวา 10 ป  ปแรก 
ผมตองหาขอมูลหญาแฝกใหไดมากท่ีสุด  คัมภีรหลักๆคือ พระราชดําริกับ         
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เอกสารตองยึดจาก กปร. อยางเดียว

เลยเพราะเปนทางการท่ีสุดเนื่องจากถอดมาจากสํานักพระราชวัง แลวก็ดูวาประเด็นจุดออน จุดแข็งของ          
กรมพัฒนาท่ีดิน นํามาพิจารณาเทียบกับพระราชดําริ วาจะตองดําเนินการตออยางไร จุดแข็งท่ีพ่ีๆ ทําไว คือ 
รูปแบบการอนุรักษดินและการใชประโยชนหญาแฝกในการพัฒนาท่ีดินนั้นเกือบจะครบถวนสมบูรณ แตสิ่งท่ี
เปนจุดออนมากๆ คือเรื่องของพันธุหญาแฝก ผมจึงทํา
เรื่องของบประมาณจาก กปร. มาดําเนินการเรื่องสํารวจ
พันธุ สิ่งท่ีไดมาก็คือ พบวาหญาแฝกท่ีกรมพัฒนาท่ีดิน
นิยมใชท้ังประเทศมี 3 พันธุ คือ พันธุศรีลังกา  พันธุสุ
ราษฎร และพันธุสงขลา 3   ซ่ึงเปนแฝกพันธุลุมท้ังสิ้น 
พันธุดอนนี่เราใชในบางพ้ืนท่ีเทานั้น  แตท่ีเปนจุดออนคือ
เราไมทราบวาหญาแฝกท่ีเราใชนั้นเปนพันธุท่ีถูกตองตรง
ตามท่ีเรากําหนดหรือไม ในขณะนั้นผมคิดอยางเดียววา 
วิชาการตองเปนวิชาการ ตองตรวจไดดวย DNA ผมจึงไป
ปรึกษาหารือกับอาจารยท่ีเกงดาน DNA พืช (ตามภาพท่ี 
1) และเรียนอธิบดีกรมพัฒนาท่ีดินวาผมจะขอสรางหอง 
DNA Laboratory เพ่ือท่ีจะสามารถตรวจสอบพันธุหญาแฝกในระดับ DNA ได ตองเห็นชัดดวย Genotype 
เราใชเวลา 2 ปทางอาจารยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรจึงยืนยันวาใช Primer 3 ตัว  ก็สามารถจําแนก
พันธุหญาแฝกได ผมจึงคิดวาตอไปตองสรางหองแล็บ ทานอธิบดีเห็นดวย เราจึงขอตึกมาใช แลวก็ไดอาคาร
หญาแฝกมาใชจนทุกวันนี้            

เราคิดวาพันธุหญาแฝก คือ จุดออน เนื่องจากพันธุหญาแฝกจะสลับกันไดงายมากในพ้ืนท่ี ดังนั้น
ประเด็น คือ เราตองรวมพันธุหญาแฝกในหลายๆ ลักษณะ ตั้งเปนหองปฏิบัติการแลวรวมพันธุ ในป 2546 ถึง 

ภาพท่ี 1 DNA ท่ัวไปของสายพันธุหญาแฝก 
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2547  ผมตองกําหนดกรอบการทํางานดานหญาแฝกและวางแผนการปฏิบัติการกรมพัฒนาท่ีดิน ป 2547 ถึง 
2549 โดยใหทานอธิบดีเห็นชอบและลงนามเพ่ือกําหนดเปนกรอบการดําเนินงาน สิ่งท่ีเรากําหนดวาตองทําคือ  

1. สํารวจและกําหนดพันธุท่ัวประเทศ  
2. ตรวจสอบและควบคุมพันธุ ดวย DNA เพราะการดู Phenotype นั้นยาก จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ

ท่ีมีประสบการณสูง แตขณะนี้เรามีเทคโนโลยีการตรวจดวย DNA เราจึงเลือกใชเทคโนโลยีการตรวจ DNA  
3. ตองรวบรวมขอมูลวิชาการใหได รวม

งานวิจัยเก่ียวกับหญาแฝกเยอะมาก มีท้ังเรื่องอนุรักษ
ดินและน้ํา การฟนฟูดิน และอ่ืน ๆ เอามาพิมพใหม
ทําเปน Digital file เขาระบบเพ่ือเรียกใชไดงาย   

4. เรื่องการขยายผล เรายังขยายผลการใช
หญาแฝกไดไมดี และเห็นวาจะตองเตรียมทําขอมูล
วิชาการ  และจัดทําเปนคูมือปฏิบัติการ  เราจึงไป
เชิญผูรู ในขณะนั้น เชน คุณนิราศ ตั้งธรรมนิยม        

คุณรังสฤษฏ สําเภาพล ผูเชี่ยวชาญอาทิตย ศุขเกษม  มาชวยกันเขียนคูมือปฏิบัติการ ตั้งแตเรื่องการขยายพันธุไปเรื่อย 
จนถึง เรื่องการเตรียมพ้ืนท่ีปลูกและวิธีการปลูก เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีอยูในพ้ืนท่ียึดถือ โดยจัดทําเปนแผนพับและซีดี 

ในชวงป 2546 – 2547 เปนชวงเวลาท่ีทํางานกันหนักมาก ตองนําระบบเขาเว็บไซด ตองจัดประชุม
วิชาการดานหญาแฝก ในป 2546  และอีก 2 ปตอมา คือป 2548  และป 2550 ก็จัดอีกในนามกรมพัฒนาท่ีดิน  
ในชวงวันสถาปนากรมพัฒนาท่ีดิน และเวนชวงมาจนถึงป 2556 ครบรอบ 20 ปของการทําหญาแฝกพอดี   
ตอนท่ีจัดประชุมวิชาการก็เชิญหนวยงานตางๆ มารวมบรรยายท้ังหมด เพราะเราก็อยากจะรูเหมือนกันวาแตละ
หนวยงานทําอะไรกันบาง ขณะเดียวกันเราก็เปดโอกาสใหนักวิชาการของกรมพัฒนาท่ีดินไดบรรยาย         
และนําเสนอผลงานวิชาการดวย   

ผลการดําเนินการดานพันธุหญาแฝก ผมไปเก็บตัวอยางหญาแฝกมาจากหลายภาค สิ่งหนึ่งท่ีเราเห็น 
คือ ความถ่ี ท่ีแตละภาคใชพันธุตางๆ ตามภาพท่ี 2   

 

 
 
 
ความเปนจริงแลวพันธุหญาแฝกในรายงานผลการสํารวจนี้จะตรงกับพันธุหญาแฝกจริงหรือไมนั้นยังเปนสิ่งท่ี
ตองทําการตรวจสอบตอไป แตก็มีการเรียกขานกันตามนี้  เปนท่ีสังเกตวา ตอนนั้นเรามุงเนนพันธุลุมอยางเดียว
ท้ังประเทศเลย ซ่ึงจําเปนตองมีการตรวจสอบตอไปวาพันธุนั้นถูกตองตรงตามพันธุหรือไม พันธุท่ีเราพูดถึง
ถูกตองหรือไม สมัยนั้นมีผูปฏิบัติงานอยู 4 คน คือ ผูเชี่ยวชาญอรุณ พงษกาญจนะ ผูเชี่ยวชาญอาทิตย ศุขเกษม   
คุณเฉลิมพล พูนจําเนิน และ คุณอภันตรี พฤกษพงษ  

ภาพท่ี 2 : พันธุหญาแฝกท่ีนิยมปลูกท่ัวประเทศ 
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ภาพท่ี 3 การเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกในหอง Laboratory  
 

ตอนท่ีเราไดทราบขอมูลการใชประโยชนหญาแฝกพวกนี้ เราคิดวาเราตองตรวจสอบพันธุใหได โดย
กําหนดใหมีการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกไว  3 แบบ คือ  

1. เก็บในกระถางรวบรวมพันธุ   
2. เก็บในรูปเนื้อเยื่อ  
3. เก็บในลักษณะ DNA  
จากแนวคิดขางตน เราจึงนํามาเขียนเปนโครงการของบประมาณเพ่ือสรางหอง Laboratory ซ่ึงใน

ขณะนั้น ทานรองอธิบดีกุลรัศม์ิ อนันตพงษสุข เปนผูวิเคราะหโครงการนี้ และเสนอกรมฯ เราก็ไดรับอนุมัติ
โครงการดังกลาวออกมาในสมัยนั้น เราจึงไดทําตึกใหม มีหองปฏิบัติการทางดานเนื้อเยื่อและการตรวจสอบจาก 
DNA ตัวหญาแฝก รวมถึงการเก็บรวบรวมพันธุหญาแฝกดวย  

 
              ภาพท่ี 4 จัดเก็บหญาแฝกพันธุตางๆ ในกระถาง 
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เราไมไดขยายพันธุโดยเนื้อเยื่อเพราะเราเห็นวาเทคโนโลยีท่ีใชท่ีสถานีพัฒนาท่ีดิน และสํานักงานพัฒนาท่ีดิน  
สามารถขยายพันธุหญาแฝกโดยการแตกหนอ และการเพาะชํา ดีอยูแลว เราเก็บเนื้อเยื่อไวสําหรับรักษาพันธุ
อยางเดียว และเราทําในกระถางดวย (ตามภาพท่ี 4) รวมถึงการปลูกในแปลงเก็บไวเ พ่ือรักษาพันธุ    
งบประมาณในการดําเนินการบางสวนไดมาจาก กปร. และบางสวนไดมาจากกรมพัฒนาท่ีดิน สําหรับอาคาร
หญาแฝกยังคงใชงานดังกลาว จนบัดนี้ก็ยังคงมีกิจกรรมนั้นอยู  

อีกเรื่องหนึ่งคือ ตอนท่ีผมจะขอใหมีการตรวจสอบพันธุหญาแฝกดวย DNA ทานอธิบดีอรรถ สมราง 
ทานมีวิสัยทัศนในดานนี้ ตอนท่ีผมเสนอใหไปรวมมือกับอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทานก็ใหผมไป
เขียนโครงการมา เม่ือเริ่มดําเนินการตรวจสอบพันธุหญาแฝกดวย DNA เราไดรับเครื่องมือมาพรอมกับ
เทคโนโลยีการตรวจสอบ บางชวงอาจจะกระทอนกระแทนบาง แตอาจารยทานนั้นก็คงยังสนับสนุนเรามาจนถึง
บัดนี้ ตอนนี้นาจะเขมแข็งมากข้ึนในเรื่องการตรวจสอบ DNA ผมอยากจะใหทุกทานไดเห็นวา แถบของ DNA     
ท่ีกํากับคอนขางจะชัดเจน (ตามภาพท่ี 5)  

 

 
 

ภาพท่ี 5   10 พันธุหญาแฝกท่ีกรมพัฒนาท่ีดินรับรอง 
 

  ตอนท่ีทําการตรวจสอบ DNA  เพ่ือใหเกิดความเชื่อม่ันเราจึงใหอาจารยทดสอบท้ังหมด 3 ครั้ง          
สิ่งท่ีมีปญหามากคือเราจะนําตนพันธุท่ีถูกตองท่ีจะนํามาเปนตนแบบมาจากท่ีไหน ผมเคยคุยกับพ่ีวิทูร ชินพันธ  
และไปคุยกับ ผูอํานวยการพิสิษฐ ชี้เชิญ ซ่ึงตอนนั้นเปนผูอํานวยการท่ีราชบุรี ทานบอกวาหญาแฝกทุกพันธุ       
ถูกรวมไวท่ีสถานีพัฒนาท่ีดินราชบุรี  เราก็ใชแหลงตรงนั้นในการตรวจสอบ DNA  ผมนําเรียนไวเลยวา           
พันธุหญาแฝกท่ีพ่ีวิทูรเอยถึงและไดเก็บมา ผลงานเหลานั้นเม่ือนํามาตรวจ DNA แลวแลวมีผลตางกันท้ังนั้น         
ท่ีผมจําไดมีอยูพันธุเดียวคือ พันธุอุดร 1 กับ พันธุอุดร 2 ท่ีมันซํ้ากัน  ฉะนั้นใน 28 พันธุนี่มี Band DNA 
ตางกันหมด มันยืนยันไดเลยวาการจัดจําแนกพันธุหญาแฝก โดย Phenotype ในสมัยนั้นใชไดเลย 

สิ่งท่ีเราทําตอไป คือเรื่องของพันธุตางประเทศ ซ่ึงมีความสับสนของแหลงท่ีมามาก เพราะมีแหลงท่ีมา
ตางกันออกไป เราแบงกลุม โดยมีพันธุญี่ปุนและพันธุพระราชทาน ใหอยูกลุม Band เดียวกัน โดยไมมีตนตอ 
สาเหตุอะไรเลย ก็หมายเหตุไววาจะตองศึกษาท่ีมาของการแบงกลุม 

อีกเรื่องหนึ่งท่ีผมสงสัยมาก คือใน 10 พันธุท่ีพ่ีวิทูรคัดมานี่ มีพันธุอยูพันธุหนึ่งคือพันธุศรีลังกา ท่ีไมใช
พันธุไทย ผมไปคุยกับพ่ีวิทูร ไดคําตอบวามาจากโครงการท่ีกู World Bank  ผมไปคุยกับ ดร.ณรงค โฉมเฉลา 
ทานบอกวาเม่ือป 2524 – 2525 ทานไปนําพันธุหญาแฝกมา 2 พันธุ คือ พันธุศรีลังกา กับพันธุอินโด  
มาจาก 2 ประเทศนั้น ทานนํามาทดลองเรื่องน้ํามันหอมระเหย ป 2524 ในตอนนั้นยังไมมีโครงการหญาแฝก
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ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการหญาแฝกเกิดข้ึนเม่ือป 2534 ทานก็เอาสองพันธุนี้มาแลวมา
ทดลองท่ีดอยปุย จังหวัดเชียงใหม นี่คือเหตุผลวาทําไมตนตอไปอยูท่ีเชียงใหม นักวิชาการดานหญาแฝก         
ควรจะจดบันทึกเอาไวเปนความรูวาพันธุศรีลังกาไดมาจากแหลงใด นี่คือประเด็นท่ีมาท่ีไปวาทําไม 10 พันธุ        
ท่ีกรมพัฒนาท่ีดินกําหนดใหเปนพันธุหลักท่ีใชประโยชนในโครงการปลูกหญาแฝก จึงมีพันธุชื่อตางประเทศ             
อยูดวย เราตองยืนยันเลยวาพันธุหญาแฝก 10 พันธุท่ีคัดเลือกมานั้นเปนอยางนั้นจริง ๆ คือ ไมขยายพันธุ          
ดวยเมล็ด ไมเชนนั้นจะกลายเปนวัชพืชไป ผมขอฝากเรื่องพันธุหญาแฝก  ตอนนี้บอกไดเลยวากรมพัฒนาท่ีดิน    
มีประเด็นเรื่องพันธุหญาแฝกอยูสองประเด็น คือ  

1. เราตรวจสอบพันธุหญาแฝกดวย DNA ได   
2. เรารวบรวมพันธุหญาแฝกไว 3 ลักษณะ คือ ในกระถาง ในรูปเนื้อเยื่อ และในรูป DNA 

กอนจบการบรรยาย ผมขอย้ําเรื่องฐานขอมูลวิชาการ ซ่ึงรุนพ่ี ๆ ไดทํางานวิจัย และงานวิชาการไวนั้น ไดทํา
เปน Digital File เก็บไวในระบบแลว และนําข้ึน Web เรียกใชได ผมก็เห็นวานาจะไดข้ึน Web ไว เพ่ือท่ีรุน
นองๆ จะไดใชประโยชนได และควรมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

          เรื่องหนึ่งท่ีเหมือนกับเปนตํานานคือ  เรากาว
ไปถึง International Conference of Vetiver ลาสุด 
เปนครั้งท่ี 6 จัดท่ีเวียดนาม เก่ียวกับเรื่องการจัดประชุม
หญาแฝกโลก ผมขอเนนท่ีชื่อธีม  International 
Conference of Vertiver ครั้งท่ี 1 จัดท่ีจังหวัดเชียงราย 
เราใชชื่อธีมวา “Vertiver : A Miracle Grass”          
ซ่ึงชื่อนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทานทรงมี        
พระราชดํารัสเอง ก็เลยนํามาใชตั้งชื่อ ครั้งท่ี 2 จัดท่ี
จังหวัดเพชรบุรี  มีชื่อธีม “Vertiver and the 
Environment” เพราะในสมัยนั้นคนเนนเรื่องนี้          

ผมเองไดเขาไปรวมจริงจังในการจัดครั้งท่ี 3 ท่ีกวางเจา มีชื่อธีม “Vertiver and Water” ทุกครั้งท่ีจัดประชุมฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จฯ  ทุกครั้ง แตมันเหมือนกับวาเราจะตองชวยกันทําอยางไรก็ได         
ใหนักวิชาการกรมพัฒนาท่ีดินไดรับรางวัล King Award ตอไปทุกครั้งเทาท่ีเปนไปได ครั้งท่ี 4 จัดท่ีการากัส           
ประเทศเวเนซูเอลา มีธีมชื่อ “Vetiver Grass and People” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ                 
เปนองคประธานการประชุมอีกเชนกัน และเริ่มมีประเด็น
เรื่องการใชหญาแฝกกับหัตถกรรมตั้งแตตอนนั้น และมีครั้งยอย
จัดท่ีชิลี ลาตินอเมริกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ 
อีกเชนกัน การจัดประชุมไมใหญเทาใด เพราะท่ีนั่นเพ่ิงจะ
เริ่มทํางานเก่ียวกับหญาแฝก ครั้งท่ี 5 จัดท่ี ประเทศอินเดีย 
เ น น ท่ี สถา บันน้ํ า หอมและยั ง มี เ รื่ อ งหั ต ถกร รมอยู              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จฯ เปนองคประธาน
ประชุมเชนกัน International Conference of Vetiver 
ครั้งลาสุดครั้งท่ี 6 ท่ีดานัง ประเทศเวียดนาม ก็มีการ
แสดงผลงานการใชหญาแฝกทํางานหัตถกรรมเชนกัน  
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ประเด็นท่ีผมสนใจก็ คือ เราจัด International Conference of Vetiver มาท้ังหมดมีความตอเนื่องดี แตเรา
ยังไมทราบวาครั้งหนาจะจัดข้ึนท่ีใด และมีธีมเรื่องอะไร  ผมอยากจะฝากทุกคนไววา ตอนท่ีทานอธิบดีหรือ  

รองอธิบดี ทานลงมาดูเรื่องหญาแฝก ทานเห็นพวกเราทํางานก็
จะอํานวยความสะดวกให  ดังนั้น หากพวกเรามีประเด็นอะไรท่ี
คิดแลวมันเปนสิ่งดี ๆ ก็อยากจะใหบอกกลาวใหทางผูบริหาร
ไดรับทราบ ถาทานเห็นดวย ทานก็จะสนับสนุนในเรื่องตางๆ 
ประเด็นพวกนี้คอนขางสําคัญ ผมขอเลาเรื่องรางวัล King Award 
นิดนึง การไดรับรางวัลดังกลาวเปนสิ่งสําคัญ ไมใชแตตัวนักวิจัย
เอง แตรวมไปถึงหนวยงานดวย การเตรียมการก็สําคัญ 
หลังจากนั้นเม่ือจัดการประชุมหญาแฝกโลก ก็มีนักวิชาการของ
กรมพัฒนาท่ีดินไดรับรางวัลตลอด ท่ีเห็นนั่งอยูหองนี้ ก็มีท้ัง  
ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน  คุณกิตติมา ศิวอาทิตยกุล            

ท่ีไดรางวัล King Award  และอีกหลายคนท่ีอยูในสวนภูมิภาค  
จุดออนอีกเรื่องหนึ่งท่ีเราวิเคราะหไดในตอนนั้น และพูดกันเสมอๆ คือ การถายทอดเทคโนโลยีไมดีพอ 

ท้ังท่ีวิชาการเราเขมแข็ง  เราจึงคิดวาตองทําคูมือ ตองทําแผนพับ โปสเตอร ในปเริ่มๆ นี่เราใชงบประมาณได
เต็มท่ีทําหลายรูปแบบ นี่คือตัวอยางโปสเตอรท่ี
ทําเรื่องสายพันธุ ตอนนี้ดูเหมือนทาง ดร.ณรงค 
โฉมเฉลา บอกวาถาคุณตรวจสอบ DNA ไดแลวนี่           
ไมตองใชคําวาสายพันธุแลว ใหใชคําวาพันธุ         
ไดเลย มันก็ปรับมาเรื่อยๆ จากแหลงพันธุ   
กลุมพันธุ  สายพันธุ แลวมาตอนนี้ใหใชพันธุนี่
เปนโปสเตอรท่ีแจกจายไปในตอนนั้น แตตอนนี้
ก็ยังทําอยูแตอาจจะทันสมัยมากข้ึน มีสีสันมากข้ึน 
เราก็พยายามเอาจุดออนท้ังหลายมาพัฒนา 
เพ่ือใหการขยายผลมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
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ผู เ ชี ่ย ว ช าญด า น เทค โ น โ ลย ีช ีว ภ าพทางด ิน          
ดร.ฉวีวรรณ เหลืองวุฒิวิโรจน : เทาท่ีฟงดูก็ทราบวา           
หญาแฝกทนตอสภาพดินไดหลายสภาพเนื่องจากตอนนี้เปน
คณะกรรมการคัดเลือกท้ังหญาแฝกและหมอดิน ก็มักจะมี
คําถามเสมอวา พอปลูกตนไมใหญมากๆ แลวทําใหหญาแฝก
ตาย ไมทนรมเงา เม่ือหญาแฝกตายแลวเกษตรกรก็ไมได 
ปลูกทดแทนข้ึนใหม จึงอยากจะถามวามีหญาแฝกพันธุ
อะไรบางท่ีทนรมได   และอีกเรื่องหนึ่งคือ เวลาลงไปหลาย

พ้ืนท่ีแลวถามวาปลูกหญาแฝกพันธุ
อะไร เกษตรกรมักจะตอบวา พันธุ
สงขลา 3 อาจจะเปนเพราะเขา
ขยายพันธุเพ่ือแจกจาย แลวมันโตเร็วก็เลยมีพันธุนี้เยอะมาก หากเปนอยางนี้ตอไป ก็จะ
ขาดความหลากหลายของพันธุ   เราจะทําอยางไรท่ีจะแนะนําเกษตรกรใหปลูกพันธุ
หญาแฝกท่ีหลากหลายไดมากกวานี้  

อดีตผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดิน            
และน้ํา ดร.พิทยากร ลิ่มทอง : เรื่องหญา
แฝกพันธุทนรมมีอยู 2 – 3 พันธุ ท่ีมีการ
ไปดูในพ้ืนท่ี  เชนท่ีหวยขาแขง สวนใหญ
ก็จะเปนพันธุดอน  และท่ีแมแตง จังหวัด

เชียงใหม ก็เจริญเติบโตไดในท่ีรม แตก็เจริญแบบซีดๆ ไม
เหมือนกับอยูกลางแดด นาจะเปนพันธุดอน อีกพันธุหนึ่งก็เห็นท่ี
หวยขาแขง มีนักวิชาการท่ีกําลังศึกษาเรื่องนี้อยูท่ีหนองพลับ-
กลัดหลวง คือ นายดาวยศ นิลนนท นาจะไดขอมูลออกมา ดังนั้น ตัวเลขทางวิชาการนั้นสําคัญมากกวา                 
การสังเกตการณ (observe) พันธุหญาแฝกทนรมท่ีผมพูดมานี่เปนเรื่องของการสังเกตการณ ดังนั้นตองรออีก
สักพักหนึ่งจึงจะมีรายงานผลการวิจัยออกมา แตโดยมากจะเปนพันธุดอนท่ีทนรม  

 อีกเรื่องคือ ความหลากหลายของพันธุหญาแฝก ผมไดคุยกับ
นองๆ ท่ีกลุมหญาแฝกวา จุดออนตอนนี้คือเรื่องพันธุ ทําใหหมอดินไมคอย
เชื่อม่ันในความถูกตองของพันธุหญาแฝกท่ีไดรับแจกจาย เชน เม่ือเร็วๆ นี้ 
ลุงเขียนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ไดรับแจกหญาแฝกพันธุลุม แตปลูกไปแลวมัน
เปนพันธุดอน ผมก็ไปรับมาดู DNA  ผมขอฝากนองๆวาตองมีการสํารวจ
กันใหม มีการจับพิกัดตําแหนงแลวทําใหมันลึกซ้ึงกวาเดิม อยางไรก็ตาม
เม่ือผมไปคุยกับ กปร.  ทาง กปร. มีความเห็นวาพันธุท่ีเราใชอาจจะไม
สําคัญเทากับการใชประโยชน  สิ่งท่ีอยากจะทราบจริงๆ คือ พันธุแตละ
พันธุนั้นใชไดดีในสภาพแบบใด ผมบอกนองๆ ท่ีกลุมหญาแฝกวาตองไปทํา
การบานลงลึกมากกวาปจจุบันท่ีมีอยู วา พันธุนั้นเหมาะกับดินอะไร เหมาะ
กับท่ีสูงเทาใด เหมาะกับท่ีลุมหรือท่ีดอน เราตองหาจุดออนของเราแลว

ตองศึกษาลึกลงไป แลวตองเปนเชิงวิชาการ  อยานําลักษณะของการไป Observe แลวนําตัวเลขมาสรุป            
ตองเปนเชิงวิชาการ   ตองมีตัวเลขยืนยันสนับสนุนใหเห็นชัดเจน  ผมก็เปนหวงเหมือนกันวาการกระจายตัวของ 
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พันธุหญาแฝกจะไมดี ผมคิดวาท่ีเขาชะงุม จังหวัดราชบุรี และท่ี
จังหวัดรอยเอ็ด เขาก็ปลูกอยู พันธุประจวบก็ใชอยู  ผมอยาก
เห็นพันธุดอนถูกนํามาใชประโยชนมากข้ึน และท่ีอยากเห็นอีก
เรื่องหนึ่งคือหญาแฝกพันธุเลย  ซ่ึงนําไปปลูกท่ีไหนก็ไมเจริญ  
ใจผมตอนนั้นคิดวาจะนําออกจาก 10 พันธุดวยซํ้าไป แลวนํา
พันธุพระราชทานเขาไปใส แตผมก็ยังไมกลา ตอนนี้ก็ยังเปน 
10 พันธุเดิมอยู 
 

คุณกิตตินันท วรอนุวัฒนกุล : ผมคิดวาหญาแฝกเปนงานท่ีใหญในระดับของกรม และในระดับประเทศ 
หากเราทําอะไรแลวมันเกิดประโยชนผมก็วาเราก็นาจะนําไปตอยอดได แมไมใชภารกิจของกรมพัฒนาท่ีดิน 
ดานอนุรักษดินและน้ําก็ตาม เชน เรื่องหัตถกรรม เรื่องการทําน้ําหอม ผมเคยไดรับน้ําหอมท่ีผลิตมาจากหญาแฝก
ราคาแพงดวย ไมทราบวาทําจากรากหญาแฝกหรือไม หากเราทําใหเห็นวาหญาแฝกมีการตอยอดใชประโยชน
ไดเยอะ ตรงนี้ก็นาจะเพ่ิมมูลคาดานตางๆ ได         

ผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา ดร.พิทยากร ลิ่มทอง :  สําหรับเรื่องหัตถกรรมตอนท่ีเราไปทํา
รวมกับภาคเอกชน เราก็ขยายผลตรงนี้ไมคอยดีเพราะมันตองมีรายได ตอนนี้
ไมไดปดก้ัน เขาสงเสริมใหนําใบหญาแฝกมาทําหัตถกรรม กรมพัฒนาท่ีดินเราก็มี
สวนเก่ียวของในการสงเสริมกลุมหัตถกรรม  สําหรับเรื่องการนํารากมาผลิต
น้ําหอมนั้น มีอยูครั้งหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ บอกวาไมควรนําราก
มาทําน้ําหอม ใหใชในการอนุรักษดินและน้ํา ประเด็นนั้นจึงหยุดชะงักไป ผมได
เห็นของจริงและไปถายรูปน้ําหอมคริสเตียน ดิออร รุน Vertiver ท่ีขายใน
ตางประเทศ ท่ีเซ็นทรัลลาดพราว ก็มีจําหนายครีมทาผิวรุน Vertiver ผมยังซ้ือ

มาหลอดหนึ่งตั้งไวท่ีตึกหญาแฝก  สรุปคือ หญาแฝกมีน้ําหอมท่ีรากจริง  ในการประชุมท่ีประเทศอินเดียก็ไปอยู
ท่ีสถาบันน้ําหอมท่ีเขาทําเรื่องนี้โดยตรง คนท่ีไปประชุมท่ีอินเดียคงจะทราบเรื่องนี้ดี  

รองอธิบดีกุลรัศม์ิ อนันตพงษสุข ไดกลาววา “องคความรูตางๆ ในเรื่องของหญาแฝก ท่ีทางทานวิทูร          
ชินพันธุ และอดีตผูเชี่ยวชาญดานอนุรักษดินและน้ํา  ดร.พิทยากร ลิ่มทอง ไดมาเลาขานตํานานหญาแฝกใหทาง
กรมพัฒนาท่ีดินไดฟง  หลายทานอาจจะยังไมทราบวามีเรื่องราวมากมาย และเปนท่ีนาจดจําอยางยิ่ง  ขอขอบคุณ
ทานวิทยากรท้ังสองทานเปนอยางมาก ท่ีเสียสละเวลาอันมีคา มาถายทอดองคความรูท่ีดี และมีประโยชนเชนนี้” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
  


