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บทคัดย่อ 

หญ้าแฝกลุ่มมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพส่วนใหญ่ไปเก็บสะสมไว้ท่ีรากฝอย ซ่ึงรากฝอยเป็นรากท่ีมีช่วงชีวิตสั้น 
และมีผลสําคัญต่อการหมุนเวียนคาร์บอนในดิน การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาอัตราการเวียนกลับ และอัตรา
การย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุสุราษฎร์ธานี พันธ์ุศรีลังกา และพันธ์ุสงขลา3 ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุ
ซ่ึงเป็นท่ีนิยมนําไปปลูกในพื้นท่ีเกษตรกรรม ควบคู่กับการศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนและลักษณะทางกายภาพและ
เคมีของดิน โดยศึกษาการเวียนกลับของรากหญ้าแฝกจากการคํานวณผลผลิต และมวลชีวภาพราก ศึกษาอัตราการย่อย
สลายด้วยวิธี litter bag โดยวางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 7 ตํารับทดลอง 
5 ซํ้า (ตํารับท่ี1 ไม่ปลูกหญ้าแฝกและไม่ฝัง litter bag  ตํารับท่ี2  ฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุสงขลา 3 
ไว้ในแปลง ตํารับท่ี 3 ฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุ  สุราษฎร์ธานีไว้ในแปลง  ตํารับที่ 4 ฝัง litter bag ท่ี
บรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกาไว้ในแปลง ตํารับท่ี 5 ปลูกหญ้าแฝกสายพันธ์ุสงขลา 3 และฝัง litter bag ท่ีบรรจุ
รากหญ้าแฝกสายพันธ์ุสงขลา 3 ไว้ในแปลง ตํารับท่ี 6 ปลูกหญ้าแฝกสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี และฝัง litter bag ท่ีบรรจุ
รากหญ้าแฝกสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานีไว้ในแปลง ตํารับท่ี 7 ปลูกหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกา และฝัง litter bag ท่ีบรรจุราก
หญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกาไว้ในแปลง) ผลการศึกษาพบว่าอัตราการเวียนกลับของรากหญ้าแฝกท้ัง 3 สายพันธ์ุมีค่าเท่ากับ 
1.40 1.38 และ 1.41 ในสายพันธ์ุสงขลา3  สุราษฎร์ธานี และ ศรีลังกา ตามลําดับ ค่าคงท่ีการย่อยสลาย (k) จากการ
คํานวณ มีค่าเท่ากับ 0.149 0.131 0.232 0.131 0.146  และ 0.183 สําหรับตํารับทดลองท่ี 2 3 4 5 6 และ 7 ตามลําดับ 
ขณะท่ีอัตราการย่อยสลายรากหญ้าแฝกรายปีมีค่าสูงท่ีสุดในตํารับท่ี7 (97.15%)  รองลงมาคือ ตํารับท่ี 4 (97.00%) 2 
(91.50%) 6 (87.85%)  5 (84.75%)  และ 3 (84.50%) ตามลําดับ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินมีค่าเพิ่มขึ้นตลอดการ
ทดลอง และในตํารับทดลองท่ีปลูกหญ้าแฝกเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของอินทรีย์คาร์บอนมีค่าสูงกว่าในแปลงท่ีไม่ปลูกแฝก 
และมีแนวโน้มไปทิศทางเดียวกับอัตราการย่อยสลายราก 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Vetiver grass (Vetiveria zizanioides) allocates the high proportion of biomass through their 
fine root system.  Fine root has short lifespan and plays an important role in soil carbon cycle. 
However, the study on vetiver grass fine root is still very scarce. The objective of this study was 
to estimate fine root turnover and decomposition rate of 3 ecotypes of vetiver grass which are 
popular for planting in agriculture areas (Songkhla 3, Surat Thani and Sri Lanka) and soil physical 
and chemical properties were studied concurrently. Fine root turnover rate was calculated from 
annual root production and root biomass and litter bag method was investigated for fine root 
decomposition.  The experimental design was a randomized complete block design ( RCBD) 
consisting of 7 treatments with 5 replications.  ( T1 Non Vetiver grass, T2 Songkhla 3 root litter 
bags were placed, T3 Surat Thani root litter bags were placed, T4 Sri Lanka root litter bag were 
placed, T5, T6 and T7 3 ecotypes of vetiver garss Songkhla 3, Surat Thani and Sri Lanka was 
planted and root litter bags were placed in each plot)  The results showed that root turnover 
rate were 1. 41 1. 40 and 1. 38 year- 1 for the Sri Lanka, Songkhla3 and Surat Thani respectively. 
The decay constant values (k) were 0.149 0.131 0.232 0.131 0.146 and 0.183 for T2 T3 T4 T5 T6 
and T7 respectively.  The annual litter decomposition rate was fastest in T7 (97. 15%)  followed 
by T4 (97.0%), T2 (91.50%), T6 (87.85%), T5 (84.75%) and T3 (84.50%) respectively. Soil organic 
carbon increased throughout the experimental period.  The percentage of soil organic carbon 
which increased in the plot with vetiver grass planting was higher than non vetiver grass, which 
was consistent with root decomposition rate. 

คํานํา 

 หญ้าแฝกเป็นพืชท่ีนิยมนํามาปลูกกันอย่างแพร่หลายในการอนุรักษ์ดินและนํ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค
เกษตรกรรม เช่น การปลูกหญ้าแฝกรอบโคนต้นของไม้ผลเพื่อกักเก็บธาตุอาหาร และเพ่ิมปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน 
โดยหญ้าแฝกสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุในดินได้ 64 กรัม/ต้น (กรมพัฒนาท่ีดิน, 2548) หญ้าแฝกเป็นพืชวงศ์หญ้าท่ีมีระบบ
รากเป็นรากฝอย (fibrous root) ท่ีสานกันแน่นและหยั่งลึกลงดินในแนวดิ่ง ต่างจากระบบรากของหญ้าท่ัวไปซ่ึงเป็นราก
ฝอยท่ีแตกแขนงจากลําต้นใต้ดินและแผ่กว้างออกไปในแนวขนานกับพื้นดิน และมีระบบรากในแนวดิ่งไม่มากนัก โดยราก
หญ้าแฝกสามารถหย่ังลึกลงในดินได้ 1.5-3.0 เมตร แผ่ขยายกว้างเพียง 50 เซนติเมตร การศึกษาเกี่ยวกับมวลชีวภาพของ
หญ้าแฝก พบว่าหญ้าแฝกมีรูปแบบการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพ (biomass allocation) ท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงอายุ 
โดยเฉล่ียแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายมวลชีวภาพมาเก็บสะสมไว้ในส่วนรากและลําต้นในสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกัน กล่าวคือหญ้า
แฝกหน่ึงต้นมีมวลชีวภาพราก 50 กรัม และมวลชีวภาพของลําต้น 45 กรัม ในหญ้าแฝกท่ีมีอายุ 2 ปีมีมวลชีวภาพท้ังหมด
อยู่ในช่วง 31.2-35.6 tha-1 และหญ้าแฝกลุ่ม (Vetiveria zizanioides) สามารถสร้างรากได้ดีกว่าจึงมีมวลชีวภาพสูงกว่า
หญ้าแฝกดอน (Vetiveria nemoralis) โดยมีค่าอยู่ในช่วง 9.98-11.32 tha-1 และ7.63-11.07 tha-1 ตามลําดับ 
(Wattanaprapat et al., มปป) และรากหญ้าแฝกส่วนใหญ่เป็นรากฝอย ซึ่งเป็นรากท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 2 มิลลิเมตร เป็นรากที่มีช่วงชีวิตสั้น และมีอัตราการเวียนกลับของรากค่อนข้างสูง กล่าวคือ หากรากฝอยตาย
พืชจะสร้างรากข้ึนมาใหม่เพื่อทดแทนอย่างรวดเร็ว เม่ือรากฝอยเหล่าน้ันตายลงเป็นซากราก ซากรากเหล่าน้ันจะย่อย



 

 

สลายโดยจุลินทรีย์ในดินและอยู่ในรูปของอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน เช่น ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และกํามะถัน 
เป็นต้น (ปัทมา, 2547) ท้ังน้ีการท่ีหญ้าแฝกมีมวลชีวภาพของรากสูง รากหญ้าแฝกจึงเป็นแหล่งของธาตุอาหารและ
อินทรีย์คาร์บอนในดิน อย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับอัตราการเวียนกลับ และการย่อยสลายซากรากหญ้าแฝกยังมี
การศึกษาอยู่น้อย หญ้าแฝกลุ่ม สายพันธ์ุสงขลา3 พันธ์ุสุราษฎร์ธานี และศรีลังกา สามารถพบได้ง่ายในประเทศไทยและ
เป็นสายพันธ์ุท่ีกรมพัฒนาท่ีดินส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในพื้นท่ีเกษตรกรรม การศึกษาอัตราการเวียนกลับและอัตราการ
ย่อยสลายซากรากหญ้าแฝกลุ่มท้ัง  3 สายพันธ์ุน้ีควบคู่ไปกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน สามารถอธิบายเกี่ยวกับการ
หมุนเวียนคาร์บอนในพื้นท่ีเกษตรกรรมและคํานวณปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บในดินได้แม่นยํามากย่ิงขึ้น การศึกษาคร้ังน้ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาอัตราการเวียนกลับ และอัตราการย่อยสลายของรากหญ้าแฝกลุม่ 3 สายพันธ์ุ ได้แก่ พันธ์ุสุราษฎร์
ธานี พันธ์ุศรีลังกา และพันธ์ุสงขลา3 พร้อมกับศึกษาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน การเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีของดิน ดําเนินการในพื้นท่ี แปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาท่ีดินตามพระราชดําริ ต. แม่นํ้าคู้ อ.ปลวกแดง   จ. 
ระยอง 

อุปกรณ์และวธิีการ 
อุปกรณ ์

1. ตาข่ายไนลอนสาํหรับทํา litter bag 
2. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างราก 
3. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างดิน 
4. รากหญ้าแฝก 
5. ตู้อบลมร้อน 
6. อุปกรณ์สําหรับล้างราก 
7. อุปกรณ์สําหรับเก็บข้อมูลอุณหภูมิดิน (temperature data logger) 

 วางแผนการทดลอง 
 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 7 ตํารับการทดลอง 5 ซํ้า ทําการ
ทดลองโดยใช้หญ้าแฝกลุ่ม 3 สายพันธ์ุ  

ตํารับการทดลอง 
ตํารับท่ี 1  (T1) แปลงควบคุม (control) ไม่ปลูกหญ้าแฝกและไม่ฝัง litter bag 
ตํารับท่ี 2  (T2) ฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุสงขลา 3 ไว้ในแปลง 
ตํารับท่ี 3  (T3) ฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานีไว้ในแปลง 
ตํารับท่ี 4  (T4) ฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกาไว้ในแปลง 
ตํารับท่ี 5  (T5) ปลูกหญ้าแฝกสายพันธ์ุสงขลา 3 และฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุ

สงขลา 3 ไว้ในแปลง 
ตํารับท่ี 6 (T6) ปลูกหญ้าแฝกสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี และฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุ

สุราษฎร์ธานีไว้ในแปลง 
ตํารับท่ี 7 (T7) ปลูกหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกา และฝัง litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกสายพันธ์ุ     

ศรีลังกาไว้ในแปลง 
 วิธีการทดลอง 
1. วางแปลงขนาด 2×8 ตารางเมตร   รวมท้ังสิ้น 35 แปลง สุ่มปลูกหญ้าแฝกตามการวางแผนการทดลอง กล่าวคือ 

ปลูกหญ้าแฝกตามตํารับการทดลองท่ี 5-7 ตํารับละ 5 ซํ้า รวมท้ังสิ้น 15 แปลง โดยปล่อยให้หญ้าแฝกเจริญเติบโต
เป็นระยะเวลา 1 เดือน  



 

 

2. ศึกษาอัตราการเวียนกลับของราก (root turnover rate)  
2.1 เก็บตัวอย่างรากในแปลงท่ีมีการปลูกหญ้าแฝกโดยขุดหลุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 20 เซนติเมตร ใน
แปลงปลูกหญ้าแฝก ลึก 20 เซนติเมตร แปลงละ 5 จุด โดยเก็บทุกๆ 1 เดือน เป็นระยะเวลาท้ังสิ้น 1 ปี 
2.2 นํารากท่ีได้ท้ังหมดล้างดินออก เลือกส่วนท่ีไม่ใช่รากหญ้าแฝกออก แล้วนํารากหญ้าแฝกท่ีได้ท้ังหมดมาแยกเป็น
รากท่ียังมีชีวิต และรากตาย โดยการลอยและจมในนํ้า ประกอบกับสังเกตจากสี และความยืดหยุ่นของราก 
(Suchewaboripont et al., 2015) จากน้ันนําตัวอย่างรากท้ังหมดไปอบท่ีอุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จนกระท่ัง
น้ําหนักรากคงท่ี ช่ังนํ้าหนักราก และคํานวณมวลชีวภาพราก (กรัม/ตารางเมตร)  
2.3 คํานวณผลผลิตรากด้วยวิธี decision matrix (Fairley and Alexander, 1985) และ อัตราการเวียนกลับของ
ราก จากความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตรากฝอยในรอบปีกับมวลชีวภาพรากฝอย (Dahlman and Kucera, 1965) 

3. เก็บตัวอย่างรากหญ้าแฝกท้ัง 3 สายพันธ์ุจากแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝกท่ีจะใช้ศึกษาอัตราการย่อยสลายไป
วิเคราะห์ คาร์บอน และไนโตรเจน  

4. ศึกษาการย่อยสลายรากหญ้าแฝกด้วยวิธี litter bag method  
4.1 นําตาข่ายไนลอนซึ่งมีความถ่ีของตา 1 มิลลิเมตร มาตัดและเย็บเป็นถุงขนาด 5×6 เซนติเมตร ด้วยด้าย
ไนลอน เกบ็ตัวอย่างรากสดของหญ้าแฝกแต่ละสายพันธ์ุ ท้ิงไว้ให้รากแห้งท่ีอุณหภูมิห้อง (น้ําหนักรากคงท่ี) แล้ว
บรรจุลงในถุงตายข่ายท่ีเตรียมไว้ ถุงละ 2 กรัม (เรียกถุงตาข่ายที่บรรจุรากว่า litter bag)  
4.2 นํา litter bag ท่ีบรรจุรากหญ้าแฝกไปฝังในแปลงปลูกหญ้าแฝกแต่ละสายพันธ์ุ ลึก 5 เซนติเมตร  จํานวน 
12 ถุงต่อ 1 แปลง (สําหรับเก็บทุกๆ เดือนเป็นเวลา 12 เดือน) ซ่ึงจะได้ litter bag ท้ังหมดจํานวนท้ังสิ้น 240 
ถุง หลังจากปลูกหญ้าแฝกตามตํารับการทดลอง 1 เดือน 
4.3  เก็บ litter bag ท่ีฝังไว้ในแต่ละแปลง ทุกๆ 1 เดือน เป็นเวลาท้ังสิ้น 12 เดือน ล้างดินออก แล้วท้ิงไว้ให้

รากแห้งที่อุณหภูมิห้องจนกระท่ังนํ้าหนักคงท่ี บันทึกนํ้าหนักรากท่ีเหลือ นําตัวอย่างรากท่ีได้จาก litter bag ท่ี
วางไว้ครบ 12 เดือน ไปวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจน 
4.4 คํานวณอัตราการย่อยสลายซากรากตามสมการ คํานวณค่าคงท่ีของการย่อยสลาย (k)  

5. ศึกษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
5.1 เก็บตัวอย่างดิน วิเคราะห์ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน ทุกๆ 3 เดือน ต้ังแต่เร่ิมปลูกหญ้าแฝก 
5.2 หาค่าความช้ืน บันทึกค่าความเป็นกรดด่างของดิน บันทึกอุณหภูมิดินในแปลงโดยฝัง temperature 

data logger  

ผลการวิจัยและวิจารณ์ 
1. ศึกษาการเวียนกลับของรากหญ้าแฝก  

การคํานวณค่าอัตราการเวียนกลับของรากหญ้าแฝก จากความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตรากหญ้าแฝกและ 
มวลชีวภาพราก พบว่าอัตราการเวียนกลับของรากหญ้าแฝกท้ัง 3 สายพันธ์ุไม่แตกต่างกัน โดยมีค่ามากท่ีสุดในหญ้าแฝก
สายพันธ์ุศรีลังกา รองลงมาคือ สงขลา3 และมีค่าน้อยท่ีสุดในหญ้าแฝกสายพันธ์ุสุราษฎร์ธานี (ตารางท่ี 1) 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 1 ผลการคํานวณค่าอัตราการย่อยสลายรากหญ้าแฝก 3 สายพันธ์ุ 
สายพันธ์ุ ผลผลิตราก 

(กก./ตร.ม./ปี) 
มวลชีวภาพราก 

(กก/ตร.ม.) 
อัตราการเวียน
กลับของราก 

(ต่อปี) 
สงขลา3 10.87 7.75 1.40 
สุราษฎร์ธานี 9.46 6.84 1.38 
ศรีลังกา 9.28 6.58 1.41 

F-test ns ns - 
CV% 23.98 18.19 - 

2. ศึกษาการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก  
2.1 อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน   
วิเคราะห์ค่าอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของตัวอย่างรากหญ้าแฝกก่อนและหลังการทดลอง พบว่าค่า

อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันในแต่ละตํารับการทดลอง เม่ือพิจารณาถึงสายพันธ์ุหญ้าแฝกพบว่า หญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกา มีค่าอัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนตํ่าท่ีสุด  (ตารางท่ี 2)  

 
 
 
ตารางท่ี 2  อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (CN ratio) ของรากหญ้าแฝก 

ตํารับทดลอง อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน 

(ก่อนการทดลอง) 

อัตราส่วนคาร์บอนต่อ
ไนโตรเจน 

(หลังการทดลอง) 
T1 - - 
T2 49.71 33.79 
T3 46.30 32.41 
T4 44.61 31.22 
T5 49.35 32.54 
T6 45.92 32.14 
T7 41.84 31.28 

F-test ns ns 
CV% 7.77 8.18 

2.2 ปริมาณรากท่ีคงเหลือ 
เม่ือพิจารณานํ้าหนักของรากท่ีคงเหลือในแต่ละเดือน พบว่าปริมาณรากท่ีคงเหลือจากการย่อยสลายมีค่าลดลง

ต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ังสิ้นสุดการทดลอง ปริมาณรากท่ีคงเหลือในแต่ละเดือนของแต่ละตํารับการทดลองมีค่าไม่แตกต่าง
กัน โดยตํารับการทดลองท่ี 7 มีปริมาณซากรากท่ีเหลือจากการย่อยสลายเมื่อสิ้นสุดการทดลอง (ท่ีระยะเวลา 12 เดือน) 



 

 

น้อยที่สุด และมีค่ามากท่ีสุดในตํารับท่ี 5 และ เม่ือพิจารณาการย่อยสลายของรากตามสายพันธ์ุหญ้าแฝกพบว่า ปริมาณ
รากท่ีคงเหลือน้อยท่ีสุดในหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกา (ตํารับทดลองท่ี 4 และ 7)  

2.3 อัตราการย่อยสลายรากหญ้าแฝก 
ค่าคงท่ีการย่อยสลาย (k) และ อัตราการย่อยสลายท่ีคํานวณจากร้อยละโดยน้ําหนักของรากหญ้าแฝกท่ีลดลง 

มีค่าสูงท่ีสุดในตํารับทดลองท่ี 7 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างตํารับทดลองท่ีไม่ปลูกหญ้าแฝก (ตํารับทดลองท่ี 2 3 และ
4) กับ ตํารับทดลองที่ปลูกหญ้าแฝก (ตํารับทดลองท่ี 5 6 และ7) พบว่า ตํารับการทดลองท่ีปลูกหญ้าแฝกมีอัตราการย่อย
สลายสูงกว่า ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจากการปลูกหญ้าแฝกช่วยเพ่ิมจํานวนจุลินทรีย์ในดิน อีกท้ังทําให้ความช้ืนในดินเพิ่มขึ้น 
ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาความช้ืนในดินของแปลงปลูกหญ้าแฝกมีแนวโน้มสูงกว่าแปลงท่ีไม่ปลูกหญ้าแฝก (ตารางท่ี 
7) ความช้ืนจะส่งผลให้กิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเกิดขึ้นได้ดีทําให้การย่อยสลายเกิดขึ้นได้ดีกว่า (พงษ์เทพ, 2557) 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงสายพันธ์ุหญ้าแฝกพบว่าหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกามีอัตราการย่อยสลายสูงท่ีสุด 
รองลงมาเป็นสายพันธ์ุ สุราษฎร์ธานี และสงขลา3 ตามลําดับ ซ่ึงสอดคล้องกับอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนท่ีมีค่า
น้อยท่ีสุดในหญ้าแฝกสายพันธ์ุศรีลังกา (ตารางท่ี 2) อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของรากตํ่า ส่งผลการย่อยสลายซาก
เกิดขึ้นได้เร็ว ขณะท่ีซากพืชท่ีมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงจะมีอัตราการย่อยสลายช้า (บุญแสน, 2548)  

ตารางท่ี 3 สมการการย่อยสลายรากหญ้าแฝก 

 

 

 

 

 

 

2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างรากท่ีคงเหลือกับระยะเวลาทดลอง 

เม่ือพิจารณาเปอร์เซ็นต์รากท่ีคงเหลือในแต่ละเดือนกับระยะเวลาทดลอง พบว่ามีเปอร์เซ็นต์รากท่ีคงเหลือในแต่
ละเดือน (y) แสดงลักษณะความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการย่อยสลายเป็นเดือน (x) ในรูปแบบของสมการถดถอยแบบ 
exponential (ภาพท่ี 1 และ ตารางที่ 3)  

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างซากรากท่ีคงเหลือกับระยะเวลาทดลอง 

ตํารับ
ทดลอง 

สมการการย่อยสลาย ค่าคงที่การย่อย
สลาย (k) 

      R2 อัตราการย่อยสลายรายปี 
   (ร้อยละโดยน้ําหนักที่ลดลง/ปี) 

T1 - - - - 
T2 y=100e-0.149x 0.149 0.85 91.50 
T3 y=100e-0.131x 0.131 0.86 84.50 
T4 y=100e-0.232x 0.232 0.84 97.00 
T5 y=100e-0.131x 0.131 0.88 84.75 
T6 y=100e-0.146 0.146 0.91 87.85 
T7 y=100e-0.183x 0.183 0.70 97.15 



 

 

 
 

3. ปัจจัยสิ่งแวดลอ้ม 
3.1 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน 
 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ตลอดการทดลอง และมีความแตกต่างกันในแตล่ะ
ตํารับการทดลอง (ตารางท่ี 4) เน่ืองจากเศษช้ินส่วนของหญ้าแฝกท่ีตายและแห้งเหี่ยวจะสะสมอยู่ในดินทําให้
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในตํารับทดลองท่ีมีการปลูกหญ้าแฝกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้
สูงกว่าตํารับทดลองท่ีไม่ปลูกหญ้าแฝก เปอร์เซ็นต์อินทรีย์คาร์บอนท่ีเพิ่มขึ้นมีค่ามากท่ีสุดในแปลงที่มีการปลูก
หญ้าแฝกสายพนัธ์ุศรีลังกา โดยมีค่าเท่ากับ 71.43% และ 54.05% ในตํารับทดลองท่ี 4 และ 7 ตามลําดับ   
ตารางท่ี 4 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน 

ตํารับ
ทดลอง 

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน (%) ปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนท่ีเพิ่มขึ้น 

(%)  คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 คร้ังท่ี 4 
T1 0.41 0.45 ab 0.48 a 0.55 34.15 
T2 0.42 0.48 ab 0.51 a 0.61 45.24 
T3 0.43 0.46 ab 0.57ab 0.58 34.88 
T4 0.35 0.40 a 0.62 b 0.60 71.43 
T5 0.45 0.55 bc 0.66 b 0.64 42.22 
T6 0.42 0.59 c 0.61 b 0.62 47.62 
T7 0.37 0.43 a 0.50 a 0.57 54.05 

F-test ns * ** ns - 
CV% 39.92 18.74 14.97 10.03 - 

                  หมายเหตุ :  ns  =  ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 
                            *   =   มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % 
                          **   =   มีความแตกต่างกันทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 99% 

3.2 สมบัติทางกายภาพ และเคมีของดิน 
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ความหนาแน่นรวมของดินท้ังก่อนและหลังการทดลองในแต่ละตํารับทดลองไม่แตกต่างกัน ตํารับ
ทดลองท่ีมีการปลูกหญ้าแฝกค่าความหนาแน่นรวมของดินมีแนวโน้มลดลง  (ตารางท่ี 5) ท้ังน้ีอาจเป็นผลมาจาก
การท่ีรากหญ้าแฝกมีการแตกแขนงแทรกลงในดิน อีกท้ังปริมาณอินทรียวัตถุในดินท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความ
หนาแน่นรวมของดินลดลง  

ความช้ืนดินในแต่ละตํารับทดลองไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามในตํารับทดลองท่ีมีการปลูกหญ้าแฝก 
ความช้ืนดินมีแนวโน้มสูงกว่าตํารับที่ไม่ปลูกหญ้าแฝก (ตารางที่ 5) เน่ืองจากการปลูกหญ้าแฝกซึ่งเป็นการปก
คลุมดินทําให้ช่วยลดการระเหยของนํ้าในดินและเก็บรักษาความชื้นไว้ในดิน 

อุณหภูมิดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และแปลงทดลองท่ีไม่มีการปลูกหญ้าแฝก มีอุณหภูมิดิน
ต่ํากว่าแปลงทดลองท่ีปลูกหญ้าแฝก ท้ังน้ีเป็นเพราะร่มเงาของทรงพุ่มหญ้าแฝกส่งผลให้อุณหภูมิของดินตํ่ากว่า
แปลงท่ีไม่มีหญ้าแฝกปกคลุม 

 

 

ตารางท่ี 5  สมบัติทางกายภาพและเคมีของดิน 
ตํารับทดลอง ความหนาแน่นรวมของ

ดินก่อนการทดลอง 
กรัม/ลบ.ซม. 

ความหนาแน่นรวมของ
ดินหลังการทดลอง 

กรัม/ลบ.ซม. 

ความชื้นดิน 
(%) 

pH 

T1 1.62 1.64 4.12 6.50 
T2 1.63 1.63 4.45 6.12 
T3 1.60 1.59 4.38 6.40 
T4 1.68 1.64 4.40 6.58 
T5 1.68 1.62 4.47 6.76 
T6 1.62 1.57 4.55 6.74 
T7 1.59 1.56 5.10 6.74 

F-test ns ns ns ns 
CV% 4.44 5.19 12.92 5.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการศกึษา 



 

 

1. หญ้าแฝกสายพันธ์ุ สงขลา3 สุราษฎร์ธานี และศรีลังกา มีอัตราการเวียนกลับของรากใกล้เคียงกัน คือ 
1.40 1.38 และ 1.41 รอบต่อปี ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะท้ัง 3 สายพันธ์ุ เป็นหญ้าแฝกชนิดเดียวกัน คือหญ้าแฝกลุ่ม 
(Vetiveria zizanioides) และอัตราการเวียนกลับของรากหญ้าแฝกมีความสําคัญต่อการคํานวณปริมาณ
คาร์บอนในพื้นท่ีเกษตรกรรม 

2. อัตราการย่อยสลายของรากหญ้าแฝก และร้อยละนํ้าหนักท่ีลดลงมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน และ
ในตํารับทดลองที่มีการปลูกหญ้าแฝกจะมีอัตราการย่อยสลายสูงกว่าตํารับทดลองท่ีไม่ปลูกหญ้าแฝก ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อม และอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนของราก  

3. เปอร์เซ็นต์ซากรากท่ีคงเหลือในแต่ละเดือน แสดงลักษณะความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการย่อยสลาย
เป็นรายเดือน ในรูปแบบของสมการถดถอยแบบ exponential และค่า สัมประสิทธ์ิตัวกําหนดของสมการ
สหสัมพันธ์ (R2)  ค่อนข้างสูง ชี้ให้เห็นว่าระยะเวลามีผลต่อเปอร์เซ็นต์น้ําหนักซากพืชท่ีคงเหลือ มีอิทธิพลต่อการ
ย่อยสลายราก  

4. ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกตํารับทดลอง และมีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในตํารับ
ทดลองท่ีปลูกแฝก เป็นสิ่งท่ียืนยันได้ว่าการปลูกหญ้าแฝกช่วยเพิ่มปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดินได้ 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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