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แฝกหอม

1. ชื่อสมุนไพร แฝกหอม (FAEK HOM) 
2. ชื่อวิทยาศาสตร Vetiveria zizanioides (L.) Nash ex Small     ชื่อวงศ Gramineae (Poaceae) 
3. ชื่ออื่น  แกงหอม แคมหอม (อีสาน), Khuskhus, Sevendara grass, Vetiver
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกอายุหลายป ข้ึนเปนกอแนน มีเหงาใตดิน ลำตนต้ังตรง สูงถึง 2 เมตร หรือมากกวา คลายทรงกระบอกตัน ผิวเกล้ียง 
โคนตนมีลักษณะแบนดานขาง 
  ราก เปนกระจุก มีกลิ่นหอม ระบบรากฝอยหย่ังลึกลงไปในดินไดถึง 4 เมตร  
  ใบ เปนใบเดี่ยว แทงออกจากเหงาใตดิน รูปขอบขนาน กวาง 0.4-1 เซนติเมตร ยาว 30-75 เซนติเมตร ปลายแหลม 
ผิวใบดานลางเกล้ียง บนเสนกลางและขอบใบมีขนสาก กาบใบเกล้ียง เปนสัน ลิ้นใบมีขอบ
  ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง โผลพนกอ แตละแขนงชอมีชอกระจะขนาดเล็กถึง 20 ชอ ชอดอกยอยติดเปนคู มีหลายคู 
ดอกยอยตอนบนสมบูรณเพศ มีกาบลางรูปคลายใบหอก มีเสนกาบ 3 เสน เสนกาบนี้จะบรรจบกันเปนรยางคแข็งเปนปุมที่ปลาย 
สวนกาบบนรูปขอบขนาน บางใส เกสรเพศผูมี 3 อัน อับเรณูสสีม รังไขผิวเกลี้ยง ยอดเกสรเพศเมียเปนขนนกสีมวง มี 2 แฉก 
  ผล เปนผลแหงไมแตก  
  เมล็ด รูปขอบขนาน โคนมน ปลายแหลม ขนาด 4-5 มิลลิเมตร มีหนามส้ัน
5. สวนที่ใชทำยา
  รากแหง
6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวารากมีกลิ่นหอม รสขม บำรุงดวงจิตใหแชมชื่น ขับลมในลำไส แกปวดทอง จุกเสียด แนนอืด แกไข
เพื่อลมและขับปสสาวะ
7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา น้ำมันแฝกหอมมีฤทธิ ์ยับยั ้งแบคทีเรียชนิด Staphylococcus aureus 
น้ำมันแฝกหอมยังมีฤทธิ์ตานออกซิเดชันและตานอนุมูลอิสระรวมทั้งมีฤทธ์ิไลแมลง
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8. สารสำคัญ
  แฝกหอมมีน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) ซึ่งประกอบดวยสารกลุมเทอรพีน เชน แอลฟา-เวทิโวน (-vetivone)
บีตา-เวทิโวน ( -vetivone) เวทิวีนิลเวทิวีเนต (vetivenyl vetivenate) เวทิไดออล (vetidiol) แอลฟา-เวทิสปรีน (-vetispirene) 
และบีตา-เวทิสปรีน ( –vetispirene) เปนตน
9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้มีเขตกระจายพันธุในพื้นที่ลุมทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย บังคลาเทศ พมา อาจพบขึ้นทั่วไปในในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต สำหรับในประเทศไทยพบขึ้นไดทั่วไป ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร แตจะพบมากในบริเวณ
ที่ราบลุมภาคกลางในพื้นที่จังหวัดอยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี และนครปฐม 
10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ทั่วไป สวนปา สวนผลไม หัวไรปลายนา ริมแมน้ำลำคลอง
  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย
  - จังหวัด   อยุธยา สระบุรี สุพรรณบุรี สิงหบุรี ชัยนาท นครสวรรค ราชบุรี และนครปฐม
11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป (พันธุที่ใชทำยาตนจะเล็กกวาแฝกธรรมดามีกลิ่นหอม)
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร  ไมใชทำเปนอาหาร
12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการแยกหนอ แฝกหอมจะขยายพันธุงาย โดยการขุดตนแม นำหนอมาแยกออก และตัดใบออก และสามารถ
นำไปปลูกได
13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาลนิยมขยายพันธุในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม
  - การเตรียมดิน โดยการขุดรองลึกประมาณ 10 เซนติเมตร รองกนรองดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได
  - วิธีการปลูก โดยการนำหนอแฝกหอมมาวางเรียงเปนแถวหางกันประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร แลวกลบดินใหแนน 
รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
14. การปฏิบัติดูแลรักษา    
  - การใหปุย จะใสปุยหลังจากปลูกได 3 เดือน ควรใสปุยสูตร 15-15-15 โดยการหวานบาง ๆ ตามรอง พรอมกับการ
พรวนดินและกำจัดวัชพืช ควรใสปุยปละ 1 – 2 ครั้ง หรือใชปุยหมักสลับกันไป
  - การใหน้ำ แฝกหอมเปนพืชทนน้ำไดดี ถาปลูกฤดูฝนปลอยตามธรรมชาติได
  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุยประมาณ 3 เดือน ตอ 1 ครั้ง
  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู แฝกหอมไมคอยมีแมลงรบกวน จึงไมตองใชสารเคมีฉีดพน
15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว เก็บเกี่ยวไดทุกฤดู แฝกหอมจะเก็บเก่ียวไดเมื่ออายุ 1 – 2 ปขึ้นไป  
  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการตัดใบออกใหหมด เพื่อไปทำประโยชนอยางอื่น แลวขุดเอาแตราก เพื่อสงแปรรูปตอไป
  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี ่ยว เมื ่อไดรากแฝกหอมแหงมาแลว นำมาลางน้ำใหสะอาด แลวนำไปตากแดดทันที
ประมาณ 7 – 10 วัน จนแหง แลวนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท 
  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดรากแฝกหอมแหงมาแลว บรรจุถุงกระสอบสงจำหนายตอไป ถาจะเก็บควรใสกระสอบ
โปรง ๆ หรือถุงปุยใหม ๆ และเก็บไวในหองที่มีอุณหภูมิปกติ
16. การจำหนาย
  รากแฝกหอมแหง กิโลกรัมละ 100-300 บาท


