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บทคัด ย่ อ
การศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างมวลชีวภาพของรากหญ้ าแฝกกับปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน และการ
ปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ดํ าเนิ นการทดลองในชุดดิ นพัทลุง เนื อ้ ดินร่ วนละเอี ยด ณ สถานี พัฒ นาที่ ดิ น
สุราษฎร์ ธานี ระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและมวลชีวภาพของ
รากหญ้ าแฝก 6 พันธุ์ กับการเปลี่ยนแปลงปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน และการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
จากผิวดิน และประเมินความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์ บอนในดิน วาง
แผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) ประกอบด้ วย 7 ตํารับการทดลอง จํานวน
3 ซํ ้า คือ แปลงควบคุม (ไม่ปลูกหญ้ าแฝก) เปรี ยบเทียบกับแปลงปลูกหญ้ าแฝก 6 พันธุ์; พันธุ์ศรี ลงั กา สุราษฎร์ ธานี
สงขลา 3 พระราชทาน ประจวบคีรีขนั ธ์ และร้ อยเอ็ด ผลการศึกษา พบว่าความยาวของรากหญ้ าแฝกทัง้ 6 พันธุ์ ไม่
มีความแตกต่างกันทางสถิติตลอดช่วงอายุ 24 เดือนของการทดลอง ความยาวรากเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 54.06 - 58.60
เซนติเมตร การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของราก เป็ นไปในทางเดียวกับความยาวราก คือไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ สําหรับปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนเฉลี่ยในราก มีค่าระหว่าง 3.98 - 5.16 ตันต่อเฮกตาร์ และ
หญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีค่าเฉลี่ยของปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนสูงสุด 5.16 ตันต่อเฮกตาร์ ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน
ของรากหญ้ าแฝกอายุ 8 เดือน มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติระหว่างหญ้ าแฝก 6 พันธุ์ แต่ไม่มีความ
แตกต่างกันที่หญ้ าแฝกอายุ 12 16 20 และ 24 เดือน ส่วนความหนาแน่นของดินมีค่าเพิ่มขึ ้นตามระดับความลึก
ของดิน (15-50 เซนติเมตร) เมื่อดินมีความลึกเพิ่มขึ ้น ความหนาแน่นของดินก็เพิ่มขึ ้น ซึ่งการปลูกหญ้ าแฝกมีผล
ทําให้ ดินมีความหนาแน่นลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่าความหนาแน่นของดินมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับมวลชีวภาพ
ของราก (Y = -1.629X + 2.774; ค่า R2 = 0.770) ความหนาแน่นของดินเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะควบคุมความยาวและ
มวลชีวภาพของรากหญ้ าแฝก และพบว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในชั ้นผิวดิน (0-15 เซนติเมตร) มีปริ มาณสูงกว่าใน
ชันดิ
้ นลึก การปลูกหญ้ าแฝกมีผลทําให้ ปริมาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ระดับความลึก
ของดิน 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร สําหรับความสัมพันธ์ระหว่างปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินกับการปลดปล่อย
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินมีความสัมพันธ์ในเชิงบวก (Y = 329.2X + 92.06; ค่า R2 = 0.734) พบว่าปริมาณ
อินทรี ย์คาร์ บอนในดินที่เพิ่มขึ ้นมีผลทําให้ การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้
ความสัมพันธ์ ระหว่างมวลชีวภาพของรากและการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์พบว่ามีความสัมพันธ์ ในเชิง

บวกเช่ น เดี ย วกัน (Y = 30.36X+276.0; ค่ า R2 = 0.736) สํ า หรั บ การประเมิ น การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในดิ น ที่ ป ลูก
หญ้ าแฝก 6 พันธุ์ เปรี ยบเทียบกับแปลงควบคุม พบว่าในแปลงควบคุมมีการสูญเสียคาร์ บอนออกจากดินในปริ มาณ
4.19 ตันต่อเฮกตาร์ ในขณะที่แปลงปลูกหญ้ าแฝกมีการกักเก็บคาร์ บอนเพิ่มขึน้ มีค่าระหว่าง 2.44 - 6.38 ตันต่อ
เฮกตาร์ โดยหญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีการกักเก็บคาร์ บอนในดินสูงสุดเท่ากับ 6.38 ตันต่อเฮกตาร์ และยังพบว่า
มวลชีวภาพของรากและปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนในดินมีความสัมพันธ์อย่างสูงในเชิงบวก (Y = 0.703X + 2.641;
ค่า R2 = 0.832)
คําสําคัญ: หญ้ าแฝก มวลชีวภาพของราก อินทรี ย์คาร์ บอนในดิน การกักเก็บคาร์ บอนในดิน
การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์

ABSTRACT
The relationship and correlation of vetiver root biomass with soil organic carbon and CO2
emission in Phatthalung Soil Series was studied and carried out at the Land Development Station, Surat
Thani province in 2008 - 2010. The objectives of this experiment are compare root growth and biomass of
6 ecotypes of vetiver grass, changes in soil organic carbon and CO2 emissions from the soil surface, and
estimate the correlation between such factors to study changes of soil carbon stock. The experimental
design was a randomized complete block design (RCBD) consisting of a control (no vetiver planted)
compared with 4 ecotypes of Chrysopogon zizanioides and 2 ecotypes of C.nemoralis. The result
showed that the vetiver root length of the 6 ecotypes were not different and had an average root length of
54.06 - 58.60 cm. The root length remained constant between 8 months and 24 months during this
experiment. The root biomass changes followed a similar pattern to that of root length with no significant
differences between 8 and 24 months. The average organic carbon content in the roots is in range of
3.98 - 5.16 t ha-1, and Prarat Chatan ecotype has the highest average organic carbon content at 5.16 t ha-1.
The organic carbon content in the roots at 8 months are significantly different between the 6 ecotypes,
but are not different at 12, 16, 20 and 24 month time periods. Soil bulk density increases with the depth of
the soil from 15 to 50 cm. This means that soil compaction increases as soil depth increases. Vetiver
planting in the soil clearly promotes bulk density decreases, and soil bulk density is highly correlated with
root biomass. This negative relationship is Y = -1.629X+2.774 (R2 = 0.77). Additionally soil bulk density is
the one factor to regulate root length and biomass because of soil compaction. The soil organic carbon
content in the soil surface layer (0 - 15 cm) is higher than in the deeper layer of this soil. Planting vetiver
clearly encourages increases in soil organic carbon, especially in subsoil levels 15-30 and 30-50 cm. The
correlation between soil organic carbon with CO2 emissions from the soil surface is positive as Y = 329.2X +
92.06 (R2 = 0.734). This relationship shows that increasing amounts of soil organic carbon promotes CO2

emission from the soil surface. Moreover, the correlation between root biomass and CO2 emission is
Y= 30.36 + 276.0 (R2 = 0.736). Assessment of carbon stocks in the soil where the six vetiver ecotypes
were planted versus the control with no vetiver planted, shows that the amount of soil carbon stock is lost
in the control plot equal to -4.19 t ha-1. But in the vetiver plots, the amount of carbon stock increased by
+2.44 to +6.38 t ha-1, especially under the Prarat Chatan ecotype treatment that has the highest soil
carbon stock increase at 6.38 t ha-1. The high correlation between root biomass with the amount of
carbon stock is positive as Y = 0.703X + 2.641 (R2 = 0.832).
Keywords: Vetiver grass, root biomass, soil organic carbon, soil carbon stock, CO2 emission

คํานํา
การจัดการดินและการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมมีผลกระทบอย่างมากต่อการกักเก็บคาร์ บอนใน
ดิ น และการปลดปล่อ ยก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ จ ากผิ วดิ น การกักเก็ บคาร์ บอนในดิ นอาศัยพื ชเป็ นปั จจัยสําคัญ
กล่าวคื อพื ชใช้ ก ระบวนการสังเคราะห์ แ สงในการตรึ งคาร์ บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศมาสร้ างและกัก เก็ บ เป็ น
คาร์ บอนสะสมในส่วนของเนื ้อเยื่อพืช เมื่อพืชเหล่านี ้ตายลงเกษตรกรไถกลบหรื อทิ ้งเศษซากพืชทับถมอยู่ในพื ้นที่ ซาก
พืชเหล่านี ้จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรี ย์และปลดปล่อยคาร์ บอนออกมาสูด่ ิน บางส่วนที่ย่อยสลายยากก็จะถูกเก็บสะสม
ในดินในรูปอินทรี ยวัตถุ ดังนั ้นพืชจึงเป็ นปั จจัยที่สาํ คัญที่สามารถกักเก็บคาร์ บอนลงดินได้
งานวิจัยนี ้เป็ นการศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนในดินของหญ้ าแฝก เนื่องจากหญ้ าแฝกมีลกั ษณะเด่น คือเป็ น
พืชอายุยืน มีใบยาว และเมื่อตัดใบแล้ วสามารถแตกใบใหม่ได้ ง่าย มีการขยายพันธุ์โดยการแตกหน่อ การตัดใบคลุม
ดิ น ทุก 3 - 4 เดื อ นจะช่ ว ยกระตุ้น ให้ มี ก ารแตกหน่ อ ใหม่เพิ่ ม ขึน้ อยู่เสมอ ดังนัน้ ในรอบ 1 ปี มี ก ารตัด ใบคลุม ดิ น
ประมาณ 3 ครัง้ ปริ มาณมวลชีวภาพรวมตลอดช่วงอายุการเจริ ญเติบโตจึงสูง ใบมีความแข็งแรง ทนทานต่อการย่อย
สลาย และมีระบบรากที่ยาวและสานกันแน่นหนาก็เป็ นอีกปั จจัยที่ทําให้ หญ้ าแฝกเป็ นพืชที่สามารถกักเก็บคาร์ บอนลงดิน
ได้ มาก นอกจากนีห้ ญ้ าแฝกยังเป็ นพืชที่กรมพัฒ นาที่ดินได้ รณรงค์ ส่งเสริ มให้ เกษตรกรนําไปปลูกเพื่อช่วยในการ
อนุรักษ์ ดินและนํ ้า โดยปลูกในพื ้นที่สงู ชันทั ้งในพื ้นที่ทําการเกษตรและนอกพื ้นที่ทําการเกษตร งานวิจยั นี ้มีวตั ปุ ระสงค์
เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและมวลชีวภาพของรากหญ้ าแฝก 6 พันธุ์ กับการเปลีย่ นแปลงปริ มาณอินทรี ย์
คาร์ บอนในดิน และการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดิน และประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ
ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการกักเก็บคาร์ บอนในดิน โดยดําเนินการทดลองที่สถานีพฒ
ั นาที่ดินสุราษฎร์ ธานี ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2551 - 2554

อุป กรณ์ แ ละวิธ ีก าร
การศึกษาครัง้ นี ้ดําเนินการในพื ้นที่สถานีพฒ
ั นาที่ดินสุราษฎร์ ธานี ตําบลท่าอุแท อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัด
สุราษฎร์ ธานี ระหว่างปี พ.ศ.2551-2554 วางแผนการทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD)
ประกอบด้ วย 7 ตํารับการทดลอง จํานวน 3 ซํ ้า

ตํารับการทดลองที่ 1
แปลงควบคุม (ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก)
ตํารับการทดลองที่ 2
หญ้ าแฝกพันธุ์ศรี ลงั กา
ตํารับการทดลองที่ 3
หญ้ าแฝกพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานี
ตํารับการทดลองที่ 4
หญ้ าแฝกพันธุ์สงขลา3
ตํารับการทดลองที่ 5
หญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทาน
ตํารับการทดลองที่ 6
หญ้ าแฝกพันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์
ตํารับการทดลองที่ 7
หญ้ าแฝกพันธุ์ร้อยเอ็ด
ดําเนินการทดลองที่สถานีพฒ
ั นาที่ดินสุราษฎร์ ธานี ในพื ้นที่แปลงย่อยขนาด 4 x 6 เมตร ระยะปลูก 50 x 50
เซนติเมตร ไม่มีการใส่ปยุ๋ และมีการตัดใบหญ้ าแฝกคลุมดินทุกๆ 4 เดือน โดยเริ่ มตัดใบคลุมดินครัง้ แรกเมื่อหญ้ าแฝก
อายุ 8 เดือน
การเก็บ ข้ อ มูล
ดิน การเก็บตัวอย่างดินใช้ วิธีสมุ่ เก็บตัวอย่างแบบ Composite Sampling ในแต่ละแปลงทดลองที่ระดับความ
ลึก 3 ระดับ ดังนี ้ 0 - 15 15 - 30 และ 30 - 50 เซนติเมตร โดยเก็บตัวอย่างดินก่อนการตัดใบคลุมดินแต่ละครัง้ ในช่วง
ก่ อนการทดลอง และทุกๆ 4 เดื อน จนกระทั่งสิ น้ สุดการทดลอง จากนัน้ นํ าตัวอย่ างดิ น มาวิ เคราะห์ ป ริ ม าณอิ น ทรี ย์
คาร์ บอนในดิน และความหนาแน่นรวมของดิน
หญ้ าแฝก สุม่ เก็บตัวอย่างทังต้
้ นและรากหญ้ าแฝกจํานวน 1 กอต่อแปลง วัดความยาวราก และมวลชีวภาพ
นํามาอบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส จํานวน 24 - 72 ชั่วโมง จนกระทั่งนํ ้าหนักคงที่ หลังจากอบจนแห้ งนํามาชั่ง
บันทึกนํ ้าหนักแห้ ง
ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ วัดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยออกจากผิวดินทุกเดือน โดยการ
ติดตังท่
้ อเก็บตัวอย่างแบบปิ ด โดยทําจากท่อพีวีซีพร้ อมฝาปิ ด ขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ ้ว ความสูง 25 เซนติเมตร
ส่วนของท่อฝังลึกลงในดิน 5 - 10 เซนติเมตร ทําการวัดโดยเครื่ องวัดคาร์ บอนไดออกไซด์ชนิดพกพา (carbon dioxide
meter รุ่น GM70) การวัดปริมาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์แต่ละครัง้ ใช้ เวลา 15 นาทีตอ่ ครัง้

ผลการทดลองและวิจ ารณ์

Figure1 Soil profile of
Phatthalung soil series

ข้ อ มูล ทั่วไป ชุดดินที่ทําการศึกษา คือ ชุด ดินพัทลุง เป็ นดินร่ วนละเอียด มีเนื อ้ ดินบนเป็ น
ดินร่ วน (Ptl-fl) มีความลาดชัน 0-2 เปอร์ เซ็นต์ เป็ นดินลึก (Phatthalung-fine loamy, loam,
0-2% slopes, deep) มีการระบายนํ ้าค่อนข้ างเลวถึงเลว ความสามารถให้ นํ ้าซึมผ่านช้ า และ
การไหลบ่าของนํา้ บนผิวดินช้ า ดินบนหนาประมาณ 30 เซนติเมตร ดินล่างบริ เวณตอนล่าง
เนือ้ ดินเป็ นดินร่ วนถึงร่ วนเหนียว การประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ตลอดชัน้ ดิน
(0 - 75 เซนติ เมตร) ดิ น มี ค วามอุด มสมบูรณ์ ต ามธรรมชาติระดับ ตํ่ า และระดับ ความอุด ม
สมบูรณ์มีแนวโน้ มลดลงตามความลึก (Soil survey staff, 2006)

1. ความยาวราก
ความยาวรากของหญ้ าแฝก 6 พันธุ์ ที่ปลูกในชุดดินพัทลุงเนื ้อดินร่ วนละเอียด ที่สถานีพฒ
ั นาที่ดินสุราษฎร์
ธานี ตลอดช่วงอายุที่ทําการศึกษา คือ อายุ 8 12 16 20 และ 24 เดือน พบว่า ความยาวรากของหญ้ าแฝกแต่ละ
พันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยมีความยาวเฉลี่ยอยูร่ ะหว่าง 54.06 - 58.60 เซนติเมตร และมีแนวโน้ มว่าพันธุ์
สงขลา3 มีความยาวสูงสุด 58.60 เซนติเมตร ที่หญ้ าแฝกอายุ 8 เดือน พบว่าความยาวรากมีการเจริ ญเติบโตสูงสุด
(Table 1)
Table 1 Vetiver root length (cm) at 8, 12, 16, 20 and 24 months
Time (month)
Ecotype
average
8
12
16
20
24
Sri Lanka
70.3
54.3
48.3
52.7
48.3
54.78
Surat Thani
57.3
57.7
53.3
51.3
50.7
54.06
Songkla 3
71.0
55.3
59.0
54.7
53.0
58.60
Prarat Chatarn
59.0
59.7
53.0
53.3
51.0
55.20
Prachuab Khirikhan
61.0
59.7
44.7
57.7
49.3
54.48
Roi Et
61.3
61.0
58.0
58.0
46.0
56.86
F test
ns
ns
ns
ns
ns
ns = non significant

2. มวลชีว ภาพและปริม าณอิน ทรีย์ค าร์ บ อนในรากของหญ้ าแฝก
2.1 มวลชีว ภาพราก (นํ ้าหนักแห้ งราก) พบว่า เมื่อหญ้ าแฝกอายุ 8 เดือน พันธุ์พระราชทานมีมวลชีวภาพ
สูงสุด 15.71 ตันต่อเฮกแตร์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญยิ่งทางสถิติจากพันธุ์อื่นๆ และพันธุ์ลมุ่ ได้ แก่ พันธุ์ศรี ลังกา สุราษฎร์ ธานี และสงขลา 3 มีมวลชีวภาพของรากอยูร่ ะหว่าง 9.98 - 11.32 ตันต่อเฮกแตร์ ซึง่ มีคา่ สูงกว่าพันธุ์ดอน
คื อ พัน ธุ์ ป ระจวบคี รี ขัน ธ์ และร้ อยเอ็ ด ที่ มี ม วลชี ว ภาพของรากค่ อ นข้ า งตํ่ า คื อ 9.11 และ 6.24 ตัน ต่ อ เฮกแตร์
ตามลําดับ สําหรับหญ้ าแฝกอายุ 12 เดือน พบว่า การสะสมมวลชีวภาพรากของหญ้ าแฝก แต่ละพันธุ์ไม่มีความแตกต่าง
กันทางสถิติ โดยมวลชีวภาพรากมีคา่ อยู่ในช่วง 7.63 - 11.07 ตันต่อเฮกแตร์ และมีแนวโน้ มว่าพันธุ์ประจวบคีรีขนั ธ์ สุ
ราษฎร์ ธานี และสงขลา 3 มีมวลชีวภาพสูงกว่าพันธุ์พระราชทาน ศรี ลงั กาและร้ อยเอ็ด เมื่อหญ้ าแฝกอายุ 16 20 และ
24 เดือน พบว่า ทุกพันธุ์ในแต่ละช่วงอายุมีมวลชีวภาพรากไม่แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีค่าอยู่ในช่วง 9.23 - 14.22
7.68 - 11.05 และ 7.87 - 11.07 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ โดยหญ้ าแฝกอายุ 16 เดือน พบว่า พันธุ์ร้อยเอ็ดมีมวล
ชีวภาพสูงสุด และพันธุ์สรุ าษฎร์ ธานีมีมวลชีวภาพตํ่าที่สดุ ในขณะที่หญ้ าแฝกอายุ 20 เดือน พบว่า พันธุ์พระราชทานมี
มวลชี วภาพสู ง สุ ด และพั น ธุ์ ส งขลา 3 มี ม วลชี ว ภาพตํ่ า ที่ สุ ด และหญ้ าแฝกอายุ 24 เดื อ น มี แ นวโน้ มว่ า พั น ธุ์
ประจวบคี รีขันธ์ สุราษฎร์ ธานี สงขลา 3 และพระราชทาน มีมวลชี วภาพสูงใกล้ เคี ยงกัน ส่วนพัน ธุ์ศ รี ลังกามีมวล
ชีวภาพตํ่าที่สดุ (Table 2)

Table 2 Biomass of vetiver grasses root 8,12,16,20 and 24 months after planting (t ha-1)
Time (month)
Ecotype
8
12
16
20
24
Sri Lanka
11.32 b
7.63
10.09
8.86
7.87
Surat Thani
9.98 bc
10.73
9.23
8.24
10.73
Songkla 3
10.16 b
10.65
11.39
7.68
10.65
Prarat Chatarn
15.71 a
9.58
11.78
11.05
9.82
Prachuab Khirikhan
9.11 bc
11.07
10.83
7.88
11.07
Roi Et
6.24 c
8.73
14.22
9.48
8.73
F test
**
ns
ns
ns
ns
ns = non significant

average
9.15
9.78
10.11
11.59
9.99
9.48
-

** Significant at p < 0.01

2.2 ปริ ม าณอิน ทรี ย์ ค าร์ บ อนในรากของหญ้ าแฝก ทั ้ง 6 พันธุ์ พบว่า เมื่อหญ้ าแฝกอายุ 8 เดือน
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนที่สะสมในรากมีค่าอยู่ระหว่าง 2.63 - 7.00 ตันต่อเฮกแตร์ โดยพันธุ์พระราชทาน มีปริ มาณ
อินทรี ย์คาร์ บอนในรากสูงสุดเท่ากับ 7.00 ตันต่อเฮกแตร์ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติจากพันธุ์
อื่นๆ รองลงมาคือ พันธุ์ศรี ลงั กา สุราษฎร์ ธานี และสงขลา 3 มีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในรากไม่แตกต่างกันทางสถิติ
มีค่าเท่ากับ 4.92 4.63 และ 4.59 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่าหญ้ าแฝกอายุ 8 เดือน รากของหญ้ าแฝก
พัน ธุ์ลุ่มมี ก ารสะสมปริ มาณคาร์ บ อนสูง กว่าหญ้ าแฝกดอน เมื่ อหญ้ าแฝกอายุ 12 16 20 และ 24 เดื อน พบว่า
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนที่สะสมในรากแต่ละพันธุ์ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิ ติ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3.32 - 5.08
4.28 - 6.01 3.47-4.92 และ 3.42 - 5.08 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในรากผันแปรไปตาม
มวลชีวภาพของรากหญ้ าแฝก กล่าวคือถ้ ามวลชี วภาพรากมากก็ มีป ริ มาณอินทรี ย์ค าร์ บอนมาก และพบว่าพันธุ์
พระราชทานมีแนวโน้ มให้ ปริมาณอินทรี ย์คาร์ บอนเฉลี่ยสูงสุด 5.16 ตันต่อเฮกแตร์ (Table 3)
Table 3 Organic carbon (OC) of vetiver grasses root 8,12,16,20 and 24 months after planting (t ha-1)
Time (month)
average
Ecotype
8
12
16
20
24
Sri Lanka
4.92 b
3.32
4.39
3.85
3.42
3.98
Surat Thani
4.63 b
4.98
4.28
3.82
4.98
4.54
Songkla 3
4.59 b
4.82
5.15
3.47
4.82
4.57
Prarat Chatarn
7.00 a
4.26
5.25
4.92
4.37
5.16
Prachuab Khirikhan
4.17 bc
5.08
4.96
3.61
5.08
4.58
Roi Et
2.63 c
3.69
6.01
4.00
3.69
4.00
F test
**
ns
ns
ns
ns
ns = non significant

** Significant at p < 0.01

3. การเปลี่ย นแปลงสมบัต ขิ องดิน
3.1 ความหนาแน่ น รวมของดิน
ความหนาแน่นรวมของดินที่ระดับความลึก 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร จากผิวดิน ก่อนการ
ทดลองมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.59 - 1.68 1.50 - 1.64 และ1.64 - 1.71 กรัมต่อลูกบาศก์ เซนติเมตร ตามลําดับ เมื่อ
ดําเนิ นการทดลองเป็ นระยะเวลา 2 ปี พบว่า ความหนาแน่นรวมของดิ นมีการเปลี่ยนแปลงไป ดินที่ ไม่มีการปลูก
หญ้ าแฝกไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงโดยมีค่าใน 3 ระดับความลึก เท่ากับ 1.60 1.65 และ 1.60 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร ตามลําดับ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ (0 - 50 เซนติเมตร จากผิวดิน) เท่ากับ 1.62 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ส่วนดินที่
ปลูกหญ้ าแฝกระยะเวลา 2 ปี พบว่า ความหนาแน่นรวมของดินเฉลี่ยลดลงแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับดินก่อนการทดลอง และดินที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝก โดยเฉพาะในดินที่ระดับความลึก 0 - 15 และ 15 - 30
เซนติเมตร สามารถเห็นความแตกต่างค่อนข้ างชัดเจนโดยดินในแปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกมีความหนาแน่นรวมของดินอยู่
ในช่วง 1.42 - 1.48 และ 1.39 - 1.52 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลําดับ ส่วนที่ระดับความลึก 30 - 50 เซนติเมตร
มีความหนาแน่นรวมของดินลดลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับดินก่อนการทดลองมีค่าอยู่ในช่วง 1.47 - 1.66 กรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร แต่ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกบั แปลงควบคุม (Table 4)
Table 4 Soil bulk density (g cm-3) in each experimental plot of planting vetiver plot and control plot
Before experiment
After experiment
Ecotype
30-50 average
0-15 cm15-30 cm 30-50 cm average
0-15 15-30
cm
cm
cm
Control
1.60 1.64
1.65
1.63
1.60 a 1.65 a
1.60
1.62
Sri Lanka
1.64 1.59
1.69
1.64
1.48 b 1.52 b
1.51
1.50
Surat Thani
1.61 1.50
1.71
1.61
1.44 b 1.44 bc
1.66
1.51
Songkla 3
1.68 1.58
1.68
1.64
1.42 b 1.48 bc
1.61
1.50
Prarat Chatarn
1.61 1.59
1.67
1.62
1.47 b 1.45 bc
1.47
1.46
Prachuab Khirikhan 1.59 1.54
1.64
1.59
1.45 b 1.39 c
1.53
1.46
Roi Et
1.64 1.60
1.71
1.65
1.45 b 1.52 b
1.54
1.51
F-test
ns
ns
ns
*
**
ns
ns = non significant

* significant at p < 0.05

** significant at p < 0.01

เมื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นรวมของดินและนํ ้าหนักรากของหญ้ าแฝก (figure 2) พบว่า
ความหนาแน่นรวมของดินมีความสัมพันธ์กบั นํ ้าหนักรากของหญ้ าแฝกค่อนข้ างสูง (R2 = 0.77) กล่าวคือการชอนไช
ของรากทําให้ ดินมีช่องว่างเกิดขึ ้น การเจริ ญเติบโตของรากหญ้ าแฝกช่วยลดความหนาแน่นรวมของดิน ในทางกลับกัน
สามารถอธิบายได้ วา่ ดินที่มีความหนาแน่นรวมสูง ทําให้ การเจริ ญเติบโตของรากพืชถูกจํากัด ซึง่ จากมวลชีวภาพของ
รากที่วดั ได้ โดยเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 9.15 - 11.59 ตันต่อเฮกแตร์ ความหนาแน่นรวมของดินมีค่าแตกต่างกันไปตามชนิด

ของเนื อ้ ดิ น ดิ น เหนี ย วมี ค วามหนาแน่ น รวมของดิ น สูงกว่าดิ น ทรายและดิ น ร่ วน ดิ น ที่ ถูก กดทับ จากนํ า้ หนัก ของ
เครื่ องมือที่ใช้ ทําการเกษตรและการเหยียบยํ่าของมนุษย์ หรื อสัตว์ในขณะที่ทําการเพาะปลูกทําให้ ดินมีความหนาแน่น
รวมสูง ส่งผลให้ รากมีการเจริ ญเติบโตน้ อยซึง่ มวลชีวภาพหรื อนํ ้าหนักของรากหญ้ าแฝกมีคา่ น้ อย ) ซึง่ เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการศึกษาของภรภัทร และคณะ (2557) ซึง่ ปลูกหญ้ าแฝกในชุดดินหนองมด (Nong Mot series:Nm) ซึง่ เนื ้อดินเป็ น
ดินร่วน มีความหนาแน่นรวมของดินอยู่ที่ 1.49 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร มวลชีวภาพของรากหญ้ าแฝกจะมีปริ มาณ
มากกว่าการทดลองนี ้ 3 เท่า

Figure 2 Correlation between soil bulk density and vetiver root weight at 24 month
3.2 การเปลี่ย นแปลงปริม าณอิน ทรีย์ค าร์ บ อนในดิน
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินก่อนการทดลองที่ความลึก 0-15, 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร จากผิว
ดิน มีปริ มาณอยู่ระหว่าง 29.80 - 32.10 17.00 - 19.10 และ 21.10 - 23.00 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ เมื่อสิ ้นสุดการ
ทดลอง พบว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยที่ความ
ลึก 0-15 เซนติเมตร ดินที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนลดลงเหลือ 27.30 ตันต่อเฮกแตร์ ในขณะที่ดินที่
ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนเพิ่มขึ ้นโดยมีปริ มาณอยู่ในช่วง 31.20-34.40 ตันต่อเฮกแตร์ สําหรับปริ มาณ
คาร์ บอนในดินที่ระดับความลึก 15-30 และ 30-50 เซนติเมตร ทุกตํารับการทดลองไม่แตกต่างกันทางสถิติ แปลงที่ไม่
ปลูกหญ้ าแฝกมีปริมาณอินทรี ย์คาร์ บอนใกล้ เคียงกับก่อนการทดลองคือ มีปริ มาณคาร์ บอนเท่ากับ 18.80 และ 26.80
ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ ส่วนแปลงที่ปลูกหญ้ าแฝก ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้นมีปริ มาณอยู่ในช่วง
19.20-21.00 และ 25.10-29.30 ตันต่อเฮกแตร์ ตามลําดับ โดยดินที่ปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์ร้อยเอ็ดและประจวบคีรีขนั ธ์ให้
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนสูงสุด (Table 5)

Table 5 Soil organic carbon content (t ha-1) at before and after planting of this experiment
Before experiment
After experiment
Ecotypes
0-15 cm 15-30 cm
30-50 cm 0-15 cm 15-30 cm
Control
31.6
18.7
22.2
27.3 c
18.8
Sri Lanka
32.1
19.1
22.8
34.4 a
19.2
Surat Thani
29.8
18.1
22.3
32.6 ab
20.0
Songkla 3
30.8
17.0
21.1
31.2 b
20.2
Prarat Chatarn
31.0
17.3
21.9
34.4 a
20.3
Prachuab Khirikhan
29.9
17.5
21.6
31.7 b
20.7
Roi Et
30.8
17.6
23.0
31.7 b
21.0
F-test
ns
ns
ns
**
ns
ns = non significant

30-50 cm
26.8
25.1
28.8
26.8
25.4
29.3
28.3
ns

** significant at p < 0.01

3.3 ปริม าณก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ท่ปี ลดปล่ อ ยจากผิวดิน
เมื่อนําปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากผิวดิน มาคํานวณ คิดเป็ นปริ มาณคาร์ บอน
ที่มีการสูญเสียในแต่ละตํารับการทดลองเฉลี่ย 2 ปี พบว่า แปลงที่ปลูกหญ้ าแฝกลุม่ ทัง้ 4 พันธุ์ มีปริ มาณการสูญเสีย
คาร์ บอนอยู่ระหว่าง 1.26-1.35 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี โดยพันธุ์พระราชทานสูญเสียคาร์ บอนสูงสุดคือ
1.35 กิ โลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี และพันธุ์ดอน ได้ แก่ พันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ และร้ อยเอ็ด มีปริ มาณการ
สูญเสียคาร์ บอน 1.24 และ 1.19 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตรต่อปี ตามลําดับ เมื่อเปรี ยบเทียบแปลงที่มีการปลูก
หญ้ าแฝกกับแปลงที่ ไม่มีการปลูกหญ้ าแฝก พบว่า แปลงที่ปลูก หญ้ าแฝกจะมีอัตราการสูญ เสียคาร์ บอนสุทธิ อยู่
ระหว่าง 0.24-0.40 ส่วนแปลงที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีการสูญเสียคาร์ บอนเฉลี่ย 0.95 กิโลกรัมคาร์ บอนต่อตารางเมตร
ต่อปี (Table 6) สําหรับปั จจัยที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดิน พบว่ามวลชีวภาพที่ใส่คืน
กลับลงดิน และอินทรี ยวัตถุเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดิน โดยในแปลงที่
ปลูกหญ้ าแฝกและตัดใบคลุมดินเพิม่ อินทรียวัตถุให้ แก่ดินมีอตั ราการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มากกว่าดินที่
ไม่ปลูกและไม่มีการคลุมดินด้ วยหญ้ าแฝก ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภรภัทรและคณะ (2556)

Table 6 Carbon content loss from the soil (kg C m-2 y-1)
Ecotypes
year 1
Control
1.00
Sri Lanka
1.30
Surat Thani
1.34
Songkla 3
1.36
Prarat Chatarn
1.43
Prachuab Khirikhan
1.30
Roi Et
1.22

year 2
0.90
1.22
1.20
1.18
1.27
1.17
1.16

Average
0.95
1.26
1.27
1.27
1.35
1.24
1.19

Net
0
0.31
0.32
0.32
0.40
0.29
0.24

นอกจากปริ มาณอินทรี ยวัตถุที่มีผลต่อการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดิน ความชืน้ ในดิน
และเนื ้อดินก็เป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญต่อการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ จากการศึกษาความสัมพันธ์ของ
การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และปริ มาณนํ ้าฝน ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553
พบว่าปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยในช่วงที่มีปริ มาณนํ ้าฝนมาก มีคา่ การปลดปล่อยก๊ าซสูง คือในช่วง
เดือนที่มีปริ มาณนํ ้าฝนตํ่ากว่า 100 มิลลิเมตร มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 263-505 มิลลิกรัมคาร์ บอนไดออกไซด์ต่อตาราง
เมตรต่ อชั่ วโมง ส่ ว นเดื อ นที่ มี ป ริ ม าณนํ า้ ฝนสู ง กว่ า 100 มิ ล ลิ เมตร มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ร ะหว่ า ง 470-800 มิ ลลิ กรั ม
คาร์ บอนไดออกไซด์ต่อตารางเมตรต่อชัว่ โมง ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สิริกานดา (2551) ศึกษาสมดุลคาร์ บอนและ
การกักเก็บคาร์ บอนในดินที่ปลูกสบูด่ ํา โดยพบว่าในช่วงฤดูฝน (เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน) การปลดปล่อยก๊ าช
คาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินมีคา่ สูงกว่าในช่วงฤดูแล้ ง (เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน) ประมาณ 19 เปอร์ เซ็นต์
เช่นเดียวกับงานวิจยั ของ วนบุษป์ (2543) พบว่าอัตราการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ของป่ าชายเลนในช่วง
ฤดูฝนสูงกว่าช่วงฤดูแล้ งถึง 73 เปอร์ เซ็นต์
ปริ มาณอิ นทรี ย์คาร์ บอนในดินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีทัง้ เพิ่มขึ ้นและลดลง ในกรณี ที่ลดลง
เนื่องจากสิ่งมีชีวิตในดินมีกิจกรรมย่อยสลายคาร์ บอนในดินและปลดปล่อยออกมาในรู ปก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ดังนันปริ
้ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินจึงลดลง ในกรณีที่จะทําให้ คาร์ บอนในดินเพิ่มขึ ้นจึงต้ องใส่อินทรี ยวัตถุเพิ่มลงดิน
ในปริ มาณที่มากกว่าการสูญเสียไปจากดิน
จากการศึกษาจะเห็ น ได้ ว่าดิ น หลังการทดลองที่ ไม่ป ลูกหญ้ าแฝกมี ป ริ ม าณอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนลดลง
เนื่องจากเป็ นแปลงควบคุมไม่มีการใส่อินทรี ยวัตถุหรื อคาร์ บอนลงดินเพิ่มเติม ประกอบกับอินทรี ย์คาร์ บอนสูญเสียไป
ในรู ป แก๊ ส คาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ่งสอดคล้ อ งกับ ข้ อ มูล ที่ ได้ จ ากการวิจัย พบว่า ปริ ม าณอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนในดิ น มี
ความสัมพันธ์ กับการสูญ เสียคาร์ บอนในรู ปก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ค่อนข้ างสูง (R2 = 0.734) กล่าวคือ เมื่อดินมี
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนมาก การสูญเสียคาร์ บอนไปจากดินในรู ปก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ก็มากตามกัน (Figure 3)

CO2 flux (mgm-2hr-1)

CO2 flux (mgm-2hr-1)

ซึง่ หากไม่มีการเพิ่มคาร์ บอนให้ กบั ดิน ดินก็จะขาดความอุดมสมบูรณ์ในที่สดุ ดังนั ้นจึงควรเพิ่มปริมาณคาร์ บอนในดิน
อย่างเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามข้ อมูลที่ศกึ ษาพบว่าความสัมพันธ์ของมวลชีวภาพรากกับการสูญเสียคาร์ บอนในรู ป
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์มีความสัมพันธ์กนั ค่อนข้ างสูงเช่นกัน (R2 = 0.734) กล่าวคือ หากเพิ่มมวลชีวภาพรากหญ้ า
แฝกมากปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ที่ปลดปล่อยจากผิวดินนั ้นจะมากเช่นกัน (Figure 4 )

Soil organic carbon (%)

Figure 3 Correlation between soil organic carbon
content and amount of CO2 emission from
soil surface

Biomass of vetiver root (tonhec-1)

Figure 4 Correlation between vetiver root biomass and
amount of CO2 emission from soil surface for
2 years

4. การกัก เก็บ คาร์ บ อนในดิน
ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินเฉลี่ยระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร ที่ปลูกและไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน โดยดินที่ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนสะสมลงดินเพิ่มขึ ้นในช่วง 2.44-6.38 ตัน
ต่อเฮกแตร์ โดยมีแนวโน้ มว่าดินที่ปลูกหญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนสะสมลงดินสูงที่สดุ ส่วน
พันธุ์ศรี ลงั กามีการสะสมคาร์ บอนลงดินน้ อยที่สดุ สําหรับดินที่ไม่ปลูกหญ้ าแฝกมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนลดลง 4.19
ตันต่อเฮกแตร์ ตามที่แสดงในตารางที่ 6

Table 7 Soil carbon stock at 0-30 cm soil depth before and after the experiment (tha-1)
Ecotypes

Before
experiment
50.31
51.19
47.88
47.81
48.31
47.38
48.38

control
Sri Lanka
Surat Thani
Songkla 3
Prarat Chatarn
Prachuab Khirikhan
Roi Et

After
experiment
46.13
53.63
52.63
51.38
54.69
52.38
52.69

Change in
soil carbon stock
-4.19
+2.44
+4.75
+3.56
+6.38
+5.00
+4.31

Remark : - means organic carbon lost from soil
+ means organic carbon storage into soil

Soil Carbon stock (tonhec-1)

สํา หรั บ การปลูก หญ้ าแฝกช่ วยให้ ดิ น มี ก ารสะสมคาร์ บ อนลงดิ น มากกว่าดิ น ที่ ไม่ป ลูก หญ้ าแฝก ทัง้ นี ้
เนื่องจากหญ้ าแฝกมีลกั ษณะเด่นในเรื่ องของระบบราก รากของหญ้ าแฝกสามารถเพิ่มปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน
ได้ ระหว่าง 2.44-6.38 ตันต่อเฮกแตร์ ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพรากของหญ้ าแฝก
และปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนที่สะสมในดิน (R2 = 0.832) (Figure 5 ) จะเห็นได้ วา่ ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนที่สะสมใน
ดินมีผลมาจากมวลชีวภาพของรากหญ้ าแฝก ซึ่งถ้ ามีมวลชีวภาพมากปริ มาณคาร์ บอนที่สะสมในดินก็จะมาก เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับพืชชนิดอื่นๆ หญ้ าแฝกจัดว่าเป็ นพืชที่มีศกั ยภาพในการเพิ่มคาร์ บอนให้ แก่ดินสูง Lal (1999) พบว่า
การจัดการดินโดยการทําทุ่งหญ้ าและปลูกพืชคลุมดินมีการกักเก็บคาร์ บอนลงดิน 0.016-0.032 และ 0.016-0.048
ตันคาร์ บอนต่อไร่ ต่อปี ตามลําดับ อํานาจและณัฐพล (2548) รายงานผลการใช้ กระถินเทพาฟื น้ ฟูพื ้นที่เกษตรตลอด
อายุการปลูก 16 ปี สามารถเพิ่มคาร์ บอนให้ แก่ดินตลอดความลึก 50 เซนติเมตร ได้ 9 ตันต่อเฮกแตร์ (0.09 ตันต่อไร่
ต่อปี )

Biomass of vetiver root (tonhec-1)

Figure 5 Correlation between root biomass and amount of soil carbon stock

สรุ ป
ความยาวของรากหญ้ าแฝก 6 พันธุ์ ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติตลอดช่วงอายุ 24 เดือนของการทดลอง
ความยาวรากเฉลี่ยมีค่าระหว่าง 54.06 - 58.60 เซนติเมตร การเปลี่ยนแปลงมวลชีวภาพของราก พบว่ามีรูปแบบ
คล้ ายกับความยาวราก ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ส่วนความหนาแน่นของดินมีค่าเพิ่มขึ ้นตาม
ระดับความลึกของดิน เมื่อดินมีความลึกเพิ่มขึ ้น ความหนาแน่นของดินก็เพิ่มขึ ้น ซึ่งการปลูกหญ้ าแฝกมีผลทําให้ ดินมี
ความหนาแน่นลดลง นอกจากนี ้ยังพบว่าความหนาแน่นของดินมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับมวลชีวภาพของราก (Y
= -1.629X + 2.774 ; ค่า R2 = 0.770) ความหนาแน่นของดินเป็ นปั จจัยหนึ่งที่จะควบคุมความยาวและมวลชีวภาพ
ของรากหญ้ าแฝก และพบว่าปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในชันผิ
้ วดิน (0 - 15 เซนติเมตร) มีปริ มาณสูงกว่าในชั ้นดินลึก
การปลูกหญ้ าแฝกมีผลทําให้ ปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดินเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะที่ระดับความลึกของดิน 15
- 30 และ 30 - 50 เซนติเมตร สําหรับความสัมพันธ์ ระหว่างปริ มาณอิ นทรี ย์คาร์ บอนในดินกับการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ จ ากผิ วดินมีความสัม พันธ์ ในเชิ งบวก (Y = 329.2X + 92.06 ; ค่า R2 = 0.734) พบว่าปริ มาณ
อินทรี ย์คาร์ บอนในดินที่เพิ่มขึน้ มีผลทําให้ การปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากผิวดินเพิ่มมากขึ ้น นอกจากนี ้
ความสัมพันธ์ระหว่างมวลชีวภาพของรากและการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิงบวก
เช่นเดียวกัน (Y = 30.36X + 276.0 ; ค่า R2 = 0.736) สําหรับการประเมินการกักเก็บคาร์ บอนในดินที่ปลูกหญ้ าแฝก
6 พันธุ์ เปรียบเทียบกับแปลงควบคุม พบว่าในแปลงควบคุมมีการสูญเสียคาร์ บอนออกจากดินในปริ มาณ 4.19 ตันต่อ
เฮกตาร์ ในขณะที่แปลงปลูกหญ้ าแฝกมีการกักเก็บคาร์ บอนเพิ่มขึน้ มีค่าระหว่าง 2.44 - 6.38 ตันต่อเฮกตาร์ โดย
หญ้ าแฝกพันธุ์พระราชทานมีการกักเก็บคาร์ บอนในดินสูงสุดเท่ากับ 6.38 ตันต่อเฮกตาร์
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