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บทคัดย่ อ
การศึกษาอัตราการสะสมคาร์ บอนและการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินรวมถึงสมดุล
คาร์ บอนในดินที่ปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์ต่างๆ ดาเนินการที่สถานีพฒ
ั นาที่ดินเชียงใหม่ ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2553
วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete block design ประกอบด้ วย 7 ตารับการทดลอง ได้ แก่ แปลง
ควบคุม (ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก) เปรี ยบเทียบกับการปลูกหญ้ าแฝก 6 พันธุ์ คือพันธุ์ศรี ลงั กา สุราษฏร์ ธานี แม่แฮ
พระราชทาน ประจวบคีรีขนั ธ์ และร้ อยเอ็ด โดยทาจานวน 3 ซ ้า ผลการทดลอง พบว่าหญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทาน
มีมวลชีวภาพสูงสุดเท่ากับ 9.30 กิโลกรัมต่อกอ และพันธุ์อื่นมีปริ มาณมวลชีวภาพอยู่ในช่วง 8.27 -9.07 กิโลกรัม
ต่อกอ การสะสม คาร์ บอนในใบและรากของหญ้ าแฝก
แต่ละพันธุ์แปรผันตามการเจริ ญเติบโต
โดย
หญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีการสะสมคาร์ บอนสูงสุดเท่ากับ 1.94 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อกอ สาหรับ แปลงที่ปลูก
หญ้ าแฝกทาให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ความชื ้นในดินเพิ่มขึน้ ในขณะที่ ความหนาแน่นรวมมีแนวโน้ มลดลงเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก การตัดใบหญ้ าแฝกคลุมดินทาให้ ปริ มาณการสะสมคาร์ บอนในดิน
เพิ่มสูงกว่าการไม่ปลูกหญ้ าแฝก สาหรับการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินในแปลงทดลองที่ปลูก
หญ้ าแฝกมีปริ มาณการสะสมสูงกว่าแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก เมื่อประเมินสมดุลของคาร์ บอนในดิน ที่ปลูก
หญ้ าแฝกลุ่มพบว่ามีการสะสมคาร์ บอนในดิน +1.53 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี มากกว่าในดินที่ปลูก
หญ้ าแฝกดอนที่มีการสะสมคาร์ บอน +1.37 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ส่วนการไม่ปลูกหญ้ าแฝกและ
การจัดการดินทาให้ ดินสูญเสียคาร์ บอน -0.31 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี
บทนา
คาร์ บอนในดินเกิดจากมวลชีวภาพของพืชผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงในการเปลี่ยนรูปอนินทรี ย์
คาร์ บอนในบรรยากาศมาเก็บไว้ ในรูปของอินทรี ย์คาร์ บอนในมวลชีวภาพ เมื่อส่วนต่างๆ ของพืชร่ วงหล่นและแห้ ง
ตายลงสู่ดิน จะถูกย่อยสลายโดยกิจกรรมของจุลินทรีในดิ
ย์ นจะกลายเป็ นอินทรี ย์คาร์ บอนสะสมไว้ ในดิน ดังนันพื
้ ช
บนพื ้นผิวโลกมีโอกาสช่วยในการลดภาวะโลกร้ อนโดยกระบวนการสังเคราะห์แสง รวมถึงหญ้ าแฝกซึง่ เป็ นพืช
ตระกูลหญ้ าและมีการแตกหน่อเป็ นกอและเบียดกันแน่น อายุยืนเพราะแตกหน่อใหม่อยู่เสมอ ปริ มาณ
มวลชีวภาพรวมตลอดช่วงอายุการเจริ ญเติบโตสูง เนื่องจากมีใบยาวและเมื่อตัดสามารถแตกใบใหม่ได้ ง่าย ใบมี
ความแข็งแรง ทนทานต่อการย่อยสลาย และระบบรากที่ ยาวและสานกันแน่นหนาก็เป็ นอีกปั จจัยที่ทาให้ หญ้ าแฝก
เป็ นพืชที่น่าสนใจสาหรับการบรรเทาภาวะโลกร้ อ(พิ
น ทยากร, 2551)

หญ้ าแฝกนอกจากจะช่วยในด้ านการอนุรักษ์ดินและน ้า และฟื น้ ฟูดินแล้ ว สันนิฐาน ว่า น่าจะมีบทบาท
สาคัญในการลดคาร์ บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ หญ้ าแฝกที่เจริ ญเติบโตในพื ้นที่น่าจะเป็ นปั จจัยสาคัญในการ
ช่วยกักเก็บคาร์ บอนกลับสู่ดิน โดยอาศัยกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชในการตรึงคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
บรรยากาศมาสร้ างเนื ้อเยื่อและโครงสร้ างต่างๆ ของพืช ซึง่ เป็ นการกักเก็บคาร์ บอนมาไว้ ในองค์ประกอบของพืช
เมื่อพืชตายจะถูกย่อยสลายและปลดปล่อยคาร์ บอนกลับ สู่ดิน เก็บสะสมในรูปอินทรี ยวัตถุ ซึง่ คาร์ บอนในดิน
เหล่านี ้จะสะสมอยู่ในดิน กระบวนการกักเก็บคาร์ บอนลงสู่ดิน ดังนันการจั
้
ดการดินและพืชในระบบการปลูก
หญ้ าแฝกให้ เหมาะสมน่าจะเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการช่วยเพิ่มการกักเก็บคาร์ บอนลงสู่ดิน เนื่องจากพื ้นที่
เกษตรกรรมส่วนใหญ่ของประเทศเป็ นเกษตรแบบอาศัยน ้าฝน มีปัญหาการขาดแคลนน ้าสูง การปรับปรุงบารุงดิน
ในพื ้นที่บางแห่งในรูปของการอนุรักษ์น ้าในดิน การใช้ หญ้ าแฝกน่าจะเป็ นกลยุทธ์ที่เหมาะสม ดังนันการจั
้
ดการ
ดินที่ดีจะทาให้ มีการสะสมอินทรี ยวัตถุลงไปในดินได้ สงู ซึง่ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บกักอินทรี ย์คาร์ บอน
โดยเฉพาะในพื ้นที่เสื่อมโทรม จาก การศึกษาของปิ ยนุช และสมพงษ์ ( 2552) ในหญ้ าแฝก 11 พันธุ์ พบว่า
หญ้ าแฝกพันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์ กาแพงเพชร 1 ศรี ลงั กา สงขลา 3 และเลย มีความเข้ มข้ นของคาร์ บอนในมวล
ชีวภาพสูงกว่าพันธุ์อื่นๆ แต่ในแปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์ราชบุรี มีการสะสมของคาร์ บอนในดินสูงสุด ซึง่ คาร์ บอน
ในดินมีค่าสูงสุดในดินชันบนที
้
่ระดับความลึก 0-10 เซนติเมตร และปริ มาณลดลงตามความลึกของดิน และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกและแปลงควบคุมพบว่าปริ มาณคาร์ บอนในแปลงปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณ
คาร์ บอนในดินสูงกว่าและมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จากการประเมินมวลชีวภาพค่าเฉลี่ยจากต้ น
และใบ 48.51 กรัมต่อต้ น และค่าเฉลี่ยของราก 48.39 กรัมต่อต้ น รวมค่าเฉลี่ยมวลชีวภาพทังหมด
้
96.90 กรัมต่อ
ต้ น เมื่อคานวณเป็ นการสะสมคาร์ บอนส่วนเหนือดินของหญ้ าแฝก 21.64 กรัมคาร์ บอนต่อต้ น และส่วนใต้ ดิน
18.24 กรัมคาร์ บอนต่อต้ น (สานักวิจยั และพัฒนาการจัดการที่ดิน, 2555)

การศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษามวลชีวภาพของหญ้ าแฝกบางพันธุ์ และการสะสมคาร์ บอนและการ
ปลดปล่อยก๊ าชคาร์ บอนไดออกไซด์ รวมถึงสมดุลคาร์ บอนในดินพื ้นที่ปลูกหญ้ าแฝกบางพันธุ์
วิธีการ
วางแผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์ ประกอบด้ วย 7 ตารับการทดลอง จานวน 3 ซ ้า ตารับ
ประกอบด้ วย
1. แปลงควบคุมที่ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก
2. หญ้ าแฝกพันธุ์ศรี ลงั กา
3. หญ้ าแฝกพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี
4. หญ้ าแฝกพันธุ์แม่แฮ
5.หญ้ าแฝกพันธุ์ พระราชทาน
6. หญ้ าแฝกพันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์

7. หญ้ าแฝกพันธุ์ร้อยเอ็ด
ดาเนินการทดลองที่สถานีพฒ
ั นาที่ดินเชียงใหม่ ในพื ้นที่ขนาด
เซนติเมตร หลังปลูกมีการดูแลและกาจัดวัชพืชตามความเหมาะสม

4X6 เมตร โดยใช้ ระยะปลูก 50X50

การเก็บข้ อมูล
ดิน เก็บตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์สมบัติของดิน ได้ แก่ ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน อินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม ความหนาแน่น และความชื ้น ที่ระดับความลึกต่างๆ หน้ าตัดดิน ดังนี ้ 0-15 15-30 และ 30-50
เซนติเมตร (ภาพที่ 1)
หญ้ าแฝก เริ่ มตัดใบหญ้ าแฝกอายุ 8 เดือน จากนันท
้ าการตัดใบทุก 4 เดือน ตัดใบหญ้ าแฝกที่ระดับ 10
เซนติเมตรจากผิวดิน หลังจากตัดเสร็ จนาใบหญ้ าแฝกทังหมดคลุ
้
มดินทิ ้งไว้ ในแปลงทดลองเพื่อปล่อยให้ เป็ น
อินทรี ยวัตถุ สุ่มเก็บตัวอย่างหญ้ าแฝกเพื่อบันทึกการเจริ ญเติบโต โดยนับจานวนหน่อต่อกอ วัดความยาวใบ และ
ราก บันทึกน ้าหนักมวลชีวภาพของใบและราก (ภาพที่ 2) และ สุ่มตัวอย่างใบและรากหญ้ าแฝก เพื่อ วิเคราะห์
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ วัดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกจากผิวดิน ทุกเดือน โดย
การติดตัง้ ท่อเก็บตัวอย่างแบบปิ ดโดยทาจาก ท่อพีวีซี พร้ อมฝาปิ ด ขนาดเ ส้ นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ ้ว ความสูง
25 เซนติเมตร ส่วนของท่อฝั งลึกลงในดิน 5-10 เซนติเมตร ทาการวัดจานวน 21 จุด โดยเครื่ องวัดคาร์ บอนไดออกไซด์
ชนิดพกพา (carbon dioxide meter รุ่น GM70) การวัดปริ มาณก๊ าซแต่ละครัง้ ใช้ เวลา 15 นาทีต่อครัง้ รวมทังการ
้
วัดอุณหภูมิดิน อากาศ และในท่อเก็บตัวอย่าง บันทึกข้ อมูลโดยละเอียดทุกครัง้ (ภาพที่ 3)

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. มวลชีวภาพของหญ้ าแฝก
ปริ มาณมวลชีวภาพของหญ้ าแฝกทัง้ 6 พันธุ์ ที่ปลูกในชุดดิน หนองมด ( Nong Mot series: Nm)
สถานีพฒ
ั นาที่ดินเชียงใหม่ เมื่อมีการตัดใบและเก็บรากจานวน 5 ครัง้ ตลอดช่วงเวลา 2 ปี พบว่ามวลชีวภาพของ
หญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีค่า
สูง สุด โดยมีผลรวมเท่ากับ
9.30 กิโลกรัมต่อกอ รองลงมา พันธุ์
ศรี ลงั กา พันธุ์แม่แฮ พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์ พันธุ์ร้อยเอ็ด ซึง่ มีมวลชีวภาพดังนี 9.07,
้
8.72, 8.69 และ 8.44 กิโลกรัม
ต่อกอ ตามลาดับ และพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี มีค่าต่าสุด คือ 8.27 กิโลกรัมต่อกอ โดยมวลชีวภาพของหญ้ าแฝกลุ่มมี
ปริ มาณมากกว่าหญ้ าแฝกดอน (ภาพที่ 4) ซึง่ สอดคล้ องกับรายงานของ อรุณ และคณะ (2551) หญ้ าแฝกพันธุ์ล่มุ
มีการเจริ ญเติบโตและระบบรากดีสงู กว่าหญ้ าแฝกพันธุ์ดอน เมื่อเปรี ยบเทียบมวลชีวภาพของใบและราก
หญ้ าแฝกจากการตัดใบในแต่ละครัง้ พบว่ามวลชีวภาพของหญ้ าแฝกแต่ละพันธุ์มีปริ มาณแตกต่างกัน กล่าวคือ
ในช่วงที่ตัดใบครัง้ แรกหญ้ าแฝกมีการสะสมมวลชีวภาพต่า เนื่องจากเป็ นช่วงแรกของการเจริ ญเติบโต แต่ใน
การตัดใบเมื่อหญ้ าแฝกอายุมากขึนพบว่
้
าการสะสมมวลชีวภาพเพิ่มมากขึนเป็
้ นลาดับ ซึง่ เป็ นช่วงที่หญ้ าแฝกตัง้
ตัวได้ และอยู่ในช่วงฤดูฝน ในดินมีน ้าสาหรับการเจริ ญเติบโต จึงช่วยส่งเสริ มให้ มีการสะสมมวลชีวภาพมากยิ่งขึน้

2. ปริมาณคาร์ บอนในมวลชีวภาพหญ้ าแฝก
การวิเคราะห์ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนทังในส่
้ วนใบและรากของหญ้ าแฝก พบว่าปริ มาณอินทรี ย์
คาร์ บอนในใบหญ้ าแฝกอยู่ในช่วง 44.53-53.05 เปอร์ เซ็นต์ และปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในรากหญ้ าแฝกอยู่
ในช่วง 41.14-50.86 เปอร์ เซ็นต์ ซึง่ เห็นได้ ว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในส่วนของใบหญ้ าแฝกค่อนข้ างสูงกว่าใน
รากหญ้ าแฝก และเมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนของทังใบและราก
้
พบว่าปริ มาณอินทรี ย์
คาร์ บอนในหญ้ าแฝกลุ่มและหญ้ าแฝกดอนไม่แตกต่างกันมากนัก แต่มีแนวโน้ มว่าหญ้ าแฝกลุ่มมีปริ มาณ
คาร์ บอนสูงกว่าหญ้ าแฝกดอน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน (เปอร์ เซ็นต์) ในใบและรากของหญ้ าแฝก
ตารับการทดลอง
พันธุ์ศรี ลงั กา
พันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี
พันธุ์แม่แฮ
พันธุ์พระราชทาน
พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์
พันธุ์ร้อยเอ็ด

ใบ
52.54
44.53
51.65
52.60
46.72
53.05

ปริมาณอินทรีย์คาร์ บอน (%)
ราก
44.32
47.59
49.84
50.86
47.43
41.14

เฉลี่ย
48.43
46.06
50.75
51.73
47.08
47.10

การเก็บตัวอย่างใบและรากหญ้ าแฝกที่ระยะ 8 , 12, 16, 20 และ 24 เดือน เพื่อวิเคราะห์ปริ มาณ
คาร์ บอน พบว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนรวมที่อายุ 2 ปี ในส่วนใบ (เฉลี่ย 1.36 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อกอ) มากกว่า
ในส่วนราก (เฉลี่ย 0.37กิโลกรัมคาร์ บอนต่อกอ) อย่างชัดเจน ดังแสดงในตารางที่ 2 และปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน
ของหญ้ าแฝกลุ่มเมื่ออายุ 2 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าในหญ้ าแฝกดอน โดยค่าเฉลี่ยปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนของหญ้ า
แฝกลุ่ม 1.77 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อกอ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนของหญ้ าแฝกดอน 1.67 กิโลกรัม
คาร์ บอนต่อกอ สอดคล้ องกับรายงานของ ประภา (2555) เมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณคาร์ บอนรวมจากการตัดใบ
เมื่อหญ้ าแฝกอายุ 24 เดือน พบว่าหญ้ าแฝกลุ่มพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี มีปริ มาณคาร์ บอน 3.26 ตันคาร์ บอนต่อไร่
ในขณะหญ้ าแฝกดอน มีปริ มาณคาร์ บอน 3.10 ตันคาร์ บอนต่อไร่
ตารางที่ 2 ปริ มาณคาร์ บอน (กิโลกรัมคาร์ บอนต่อกอ) ในใบและรากของหญ้ าแฝกที่ระยะ8, 12, 16, 20 และ 24
เดือน
ตารับ
การทดลอง
พันธุ์ศรีลงั กา
พันธุ์สรุ าษฎร์ธานี
พันธุ์แม่แฮ
พันธุ์พระราชทาน
พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์
พันธุ์ร้อยเอ็ด

ปริมาณคาร์ บอนในใบและรากหญ้ าแฝก (กิโลกรัมคาร์ บอนต่ อกอ)
อายุ 8 เดือน อายุ 12 เดือน อายุ 16 เดือน อายุ 20 เดือน อายุ 24 เดือน
ใบ
ราก
ใบ
ราก
ใบ
ราก
ใบ
ราก
ใบ
ราก
0.76 0.12 0.78 0.40 0.82 0.24 1.46 0.33 1.47 0.37
0.70 0.18 0.63 0.39 0.94 0.33 1.17 0.38 1.11 0.39
0.73 0.20 0.86 0.37 0.86 0.22 1.47 0.30 1.42 0.37
0.82 0.38 0.72 0.39 0.72 0.37 1.49 0.38 1.50 0.44
0.63 0.22 0.72 0.20 0.54 0.22 1.46 0.06 1.30 0.33
0.78 0.13 0.95 0.19 0.95 0.21 1.48 0.15 1.38 0.32

3. การเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดิน
3.1 สมบัติทางเคมี
พบว่าปริ มาณอินทรี ยวัตถุ (OM) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) และความเป็ นกรดเป็ นด่างของดิน
(pH) ที่ระดับ 0-15 เซนติเมตร มีปริ มาณเพิ่มขึนอย่
้ างชัดเจน โดนเฉพาะปริ มาณของอินทรี ยวัตถุ ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียมในดิน จากการปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์ล่มุ และพันธุ์ดอน ดินที่ระดับ 15-30 เซนติเมตร พบว่าเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกับในดินชันบน
้ แต่ดินที่ระดับ 30-50 เซนติเมตร พบว่าสมบัติของดินไม่แตกต่างกันมากนัก ยกเว้ น
ปริ มาณฟอสฟอรัสในดินที่ยงั คงเพิ่มสูงขึน้ เมื่อสิ ้นสุดการทดลองปริ มาณอินทรี ยวัตถุเพิ่มสูงขึนในทุ
้ กตารับการ
ทดลอง (ตารางที่ 3) เนื่องจากการตัดใบหญ้ าแฝกคลุมดินและรากหญ้ าแฝกในดินย่อยสลายเป็ นแหล่ง
อินทรี ยวัตถุในดิน (พิทยากร, 2551)
ตารางที่ 3 สมบัติทางเคมีของดิน ก่อนการทดลอง และหลังการทดลอง
ก่ อนการทดลอง
ความลึกดิน
OM
P
K
OM
(ซม.)
pH
0-15
15-30
30-50

(%)

(มก./กก.)

(มก./กก.)

1.12
0.90
1.14

5.0
2.0
1.0

36.70
29.07
34.30

4.7
5.3
5.2

หลังการทดลอง

(%)

P
(มก./กก.)

K
(มก./กก.)

pH

1.26
1.04
1.17

11.00
9.16
11.06

45.00
32.30
33.96

5.7
5.2
5.3

3.2 ความหนาแน่ นรวมของดิน
สาหรับความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density) ที่ความลึก 0-15 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร
จากผิวดิน เมื่อไม่มีการปลูกหญ้ าแฝกมีค่าเท่ากับ 1.56, 1.43 และ 1.64 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลาดับ
และเมื่อปลูกหญ้ าแฝก 2 ปี พบว่าความหนาแน่นรวมของดินลดลง เมื่อเทียบกับดินที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝก โดยเฉพาะ
ในดินที่ระดับ 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร และความหนาแน่นดินที่ระดับ 0-15 เซนติเมตร อยู่ในช่วง 1.38 – 1.52
กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ซึง่ การเปลี่ยนแปลงความหนาแน่นรวมของดินเห็นได้ ชดั เจนในดินที่ความลึก 0-15
เซนติเมตร (ตารางที่ 4) เนื่องจากรากหญ้ าแฝกช่วยเพิ่มปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน และมีผลโดยตรงต่อ ความ
หนาแน่นรวมของดินด้ วย
ตารางที่ 4 ความหนาแน่นรวมของดิน (g cm-3) ในแปลงทดลองที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้ าแฝก
ความหนาแน่ นรวมของดิน (g cm-3)
ตารับทดลอง
0-15 ซม.
15-30 ซม.
30-50 ซม.
เฉลี่ย
แปลงควบคุม
1.56
1.43
1.64
1.54
พันธุ์ศรี ลงั กา
1.42
1.63
1.72
1.59
พันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี
1.47
1.63
1.59
1.56
พันธุ์แม่แฮ
1.38
1.63
1.63
1.55
พันธุ์พระราชทาน
1.44
1.57
1.56
1.52
พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์
1.52
1.65
1.63
1.60
พันธุ์ร้อยเอ็ด
1.41
1.50
1.58
1.49

3.3 ปริมาณความชืน้ ของดิน
ปริ มาณความชื ้นของดินที่ระดับความลึก 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร ในแปลงที่ปลูกและไม่
ปลูกหญ้ าแฝกที่อายุ 2 ปี พบว่าดินที่ไม่ได้ ปลูกหญ้ าแฝกมีความชื ้นเฉลี่ย 7.4 เปอร์ เซ็นต์ (โดยน ้าหนัก ) และเมื่อ
ปลูกหญ้ าแฝกในทุกพันธุ์ทาให้ ดินมีความชื ้นเพิ่มขึนในทุ
้ ก ระดับความลึก โดยค่าความชื ้นของดินเฉลี่ยอยู่ในช่วง
10.2-12.3 เปอร์ เซ็นต์ ดังแสดงในตารางที่ 5 เนื่องจากระบบรากของหญ้ าแฝกช่วยดูดซับน ้าและเก็บความชื ้นไว้
ในดินและในแปลงปลูกหญ้ าแฝกมีการคลุมด้ วยใบหญ้ าแฝก ที่ช่วยลดการระเหยของน ้าจากผิวดินด้ วยซึง่
สอดคล้ องกับการทดลองของ ศิริชยั และคณะ (2540) พบว่าระดับความชื ้นในดินที่ปลูกหญ้ าแฝกสูงกว่าในแปลง
ที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝก
ตารางที่ 5 ความชื ้นในดิน (เปอร์ เซ็นต์) ในแปลงทดลองที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้ าแฝก
ความชืน้ ในดิน (เปอร์ เซ็นต์ )
ตารับทดลอง
0-15 ซม.
15-30 ซม.
30-50 ซม.
แปลงควบคุม
8.4
5.9
7.9
พันธุ์ศรี ลงั กา
12.9
11.6
12.6
พันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี
11.7
9.7
10.3
พันธุ์แม่แฮ
12.1
9.9
10.3
พันธุ์พระราชทาน
11.6
8.9
10.1
พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์
12.1
11.7
10.5
พันธุ์ร้อยเอ็ด
10.9
9.8
12.1

เฉลี่ย
7.4
12.3
10.6
10.8
10.2
11.4
10.9

4. การเปลี่ยนแปลงปริมาณอินทรีย์คาร์ บอนในดิน
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ระดับ
ความลึก 0-15 เซนติเมตร แปลงที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน 0.36 เปอร์ เซ็นต์ และแปลงที่ปลูก
หญ้ าแฝกเพิ่มขึนเป็
้ น 0.54-0.75 เปอร์ เซ็นต์ สาหรับปริ มาณคาร์ บอนในดินที่ระดับ 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร
มีแนวโน้ มในแนวทางเดียวกัน โดยดินที่ปลูกหญ้ าแฝก พันธุ์ร้อยเอ็ด พันธุ์ศรี ลงั กา พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์ และ
พันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีมีแนวโน้ มให้ ปริ มาณอินทรี ย์ คาร์ บอนในดินสูงสุด อยู่ในช่วง 0.67-0.72 เปอร์ เซ็นต์ และมี
ปริ มาณต่าสุดในแปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์แม่แฮ (ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน (เปอร์ เซ็นต์)
ตารับทดลอง
แปลงควบคุม
พันธุ์ศรี ลงั กา
พันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี
พันธุ์แม่แฮ
พันธุ์พระราชทาน
พันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์
พันธุ์ร้อยเอ็ด

ปริมาณอินทรีย์คาร์ บอนในดิน (%)
0-15 ซม.
15-30 ซม.
30-50 ซม.
0.36
0.38
0.40
0.65
0.71
0.59
0.54
0.68
0.51
0.75
0.46
0.68
0.70
0.60
0.64
0.68
0.67
0.63
0.64
0.72
0.62

6. อัตราการปลดปล่ อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) จากผิวดิน
การปลูกหญ้ าแฝกมีผลทาให้ การปลดปล่อย ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เพิ่มขึนอย่
้ างต่อเนื่อง เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับแปลงที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝก โดยดินที่ปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีมีปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซ
สะสมสูงสุดในทุกเดือนเท่ากับ 6,518 มิลลิกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง รองลงมาคือพันธุ์ร้อยเอ็ด มี
ปริ มาณก๊ าซที่ปลดปล่อยสะสมเท่ากับ 5,812 มิลลิกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง ส่วนในดินที่ปลูกหญ้ า
แฝกพันธุ์ศรี ลงั กามีปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซสะสมต่าสุด 4,263 มิลลิกรัมคาร์ บอน ต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง
ในขณะที่ดินที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณการปลดปล่อยก๊ าซสะสมต่าที่สดุ 3,496 มิลลิกรัม คาร์ บอน ต่อตาราง
เมตรต่อชัว่ โมง สาหรับแนวโน้ มของอัตราการเพิ่มการปลดปล่อยก๊ าซเป็ นไปในแนวเดียวกัน แต่อัตราการ
ปลดปล่อยก๊ าซแตกต่างกันตามชนิดของพันธุ์หญ้ าแฝก (ภาพที่ 5)

7.สมดุลคาร์ บอนในดิน
สมดุลคาร์ บอนในดินที่ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝกจะประเมินจากปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน เท่ากับ
1.58 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี กับปริ มาณการปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดิน เท่ากับ 1.89
กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี พบว่าสมดุลคาร์ บอนในดินของระบบนี ้ เท่ากับ -0.31 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อ
ตารางเมตรต่อปี แสดงให้ เห็นว่าการทาการเกษตรในระบบนี ้ จะทาให้ สญ
ู เสียคาร์ บอนในดินไปประมาณ 0. 31
กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ดังแสดงในภาพที่ 6
สาหรับแปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกลุ่ม พบว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน 3.15 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตาราง
เมตรต่อปี ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนจากรากหญ้ าแฝกลุ่ม 0.62 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ปริ มาณ
คาร์ บอนในใบหญ้ าแฝกลุ่ม 2.75 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี (ซึง่ ส่วนนี ้เมื่อนามาคลุมดินจะเกิดการ
ย่อยสลายและปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ประมาณ 0.92 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี และปริ มาณ
คาร์ บอนที่สะสมลงดิน ประมาณ 1.83 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ) เมื่อประเมินสมดุลคาร์ บอนในดิน
ของระบบที่ปลูกหญ้ าแฝกลุ่ม เท่ากับ +1.53 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี แสดงให้ เห็นว่าในระบบการ
ปลูกหญ้ าแฝกลุ่ม จะทาให้ ดินมีการสะสมคาร์ บอนเพิ่มขึนจากเดิ
้
ม 1.53 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี
ตามที่แสดงในภาพที่ 6
ในกรณีแปลงปลูกหญ้ าแฝกดอน พบว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน 2.98 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อ
ตารางเมตรต่อปี ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนจากรากหญ้ าแฝกดอน 0.49 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี
ปริ มาณคาร์ บอนจากใบหญ้ าแฝกดอน 2.69 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี (คาร์ บอนส่วนนี ้เมื่อนามาคลุม
ดินจะเกิดการย่อยสลายและปลดปล่อยคาร์ บอนไดออกไซด์ ประมาณ 0.90 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี
และปริ มาณคาร์ บอนสะสมลงดิน ประมาณ 1.79 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ) เมื่อประเมินสมดุล
คาร์ บอนในดินของระบบที่ปลูกหญ้ าแฝกดอน เท่ากับ +1.37 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี แสดงให้ เห็น
ว่า ในระบบการปลูกหญ้ าแฝกดอนจะทาให้ ดินมีการสะสมคาร์ บอนเพิ่มขึนจากเดิ
้
ม 1.37 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อ
ตารางเมตรต่อปี ตามที่แสดงในภาพที่ 6 และประมวลไว้ ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 สมดุลคาร์ บอน และปริ มาณคาร์ บอนในดิน ราก และใบของหญ้ าแฝกลุ่มและดอนที่ปลูกในแปลง
ทดลองที่จงั หวัดเชียงใหม่
ปริมาณคาร์ บอนในระบบ
ปริ มาณ C ในดิน (kg-C/m2/y)
ปริ มาณ C ในราก (kg-C/m2/y)
ปริ มาณ C ในใบ (kg-C/m2/y)
- ปริ มาณ C ในใบที่ลงดิน (kg-C/m2/y)
- ปริ มาณ C ในใบที่เป็ น CO2 (kg-C/m2/y)
ปริ มาณ C ปล่อยเป็ น CO2(kg-C/m2/y)
สมดุลคาร์ บอนในระบบ (kg-C/m2/y)

แปลงไม่ ปลูก
หญ้ าแฝก
1.58
----1.89
-0.31

แปลงปลูก
หญ้ าแฝกลุ่ม
3.15
0.62
2.75
1.83
0.92
3.15
+1.53

แปลงปลูก
หญ้ าแฝกดอน
2.98
0.49
2.69
1.79
0.90
2.99
+1.37

ผลการประเมินสมดุลคาร์ บอนในระบบการปลูกหญ้ าแฝก แสดงให้ เห็นชัดเจนว่าในระบบที่ไม่มี
การปลูกหญ้ าแฝกและการจัดการดินจะทาให้ ดินสูญเสียคาร์ บอน ในขณะที่ระบบการปลูกหญ้ าแฝกช่วยให้
สมดุลของคาร์ บอนมีการสะสมในดินเพิ่มมากขึนกว่
้ าในระบบที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝก และระบบที่ปลูกหญ้ าแฝกลุ่มจะ
มีการสะสมคาร์ บอนในดินมากกว่าในระบบที่ปลูกหญ้ าแฝกดอน

สรุ ปผลการทดลอง
1. หญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีมวลชีวภาพสูงสุด ซึง่ มีค่าเท่ากับ 9.30 กิโลกรัมต่อกอ และพันธุ์ อื่นมี
ปริ มาณมวลชีวภาพอยู่ในช่วง 8.27-9.07 กิโลกรัมต่อกอ
2. การสะสมคาร์ บอนในใบและรากของหญ้ าแฝกแต่ละพันธุ์แปรผันตามการเจริ ญเติบโตโดยหญ้ าแฝก
พันธุ์พระราชทานมีการสะสมคาร์ บอนสูงสุดเท่ากับ 1.94 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อกอ
3. แปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกทาให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุ ความชื ้นในดินเพิ่มขึน้ ส่วนความหนาแน่นรวมมี
แนวโน้ มลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก
4. การตัดใบ หญ้ าแฝก คลุมดินทาให้ ปริ มาณ การ สะสมคาร์ บอนในดิน เพิ่ม สูงกว่า การไ ม่ปลูก
หญ้ าแฝก
5. การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินในแปลงทดลองที่ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณการ
สะสมสูงกว่าแปลงที่ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก เมื่อประเมินสมดุลของคาร์ บอนในดินที่ปลูกหญ้ าแฝกลุ่ม พบว่ามีการ
สะสมคาร์ บอนในดิน +1.53 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี มากกว่าใน ดิน ที่ปลูกหญ้ าแฝกดอน ที่มีการ
สะสมคาร์ บอน +1.37 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ส่วนการไม่ปลูกหญ้ าแฝกและการจัดการดินทาให้ ดิน
สูญเสียคาร์ บอน -0.31 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี
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