ผลของหญาแฝกตอความคงทนของเม็ดดิน ปริมาณอินทรียคารบอน และปริมาณโพลีแซคคาไรด
ที่ปลูกบนชุดดินทายาง
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บทคัดยอ
การศึกษาผลของหญาแฝกตอความคงทนของเม็ดดิน ปริมาณอินทรียคารบอน และปริมาณโพลี
แซคคาไรด ที่ปลูกบนชุดดินทายาง วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design บนชุดดิน
ทายาง 11 ตํารับการทดลอง จํานวน 3 ซ้ํา ไดแก ปลูกหญาแฝกสายพันธุสงขลา 1 สงขลา 2 สุราษฎรธานี
เลย ราชบุรี พิษณุโลก แมฮองสอน ประจวบคีรีขันธ นครพนม 2 กําแพงเพชร 2 เปรียบเทียบตํารับควบคุมที่
ไมปลูกหญาแฝก ซึ่งมีวัตถุประสงค คือ ศึกษาผลของหญาแฝกตอความคงทนของเม็ดดิน อัตราการสะสม
และปริมาณของอินทรียวัตถุและปริมาณอินทรียคารบอนในดินพื้นที่ปลูกหญาแฝก เริ่มดําเนินการศึกษา
เดือน เมษายน พ.ศ. 2553 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2554 ณ สถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี ต.หินกอง อ.เมือง
จ.ราชบุรี
ผลการศึกษาพบวา การปลูกหญาแฝกมีผลตอการเปลี่ยนของสมบัติดินอยางชัดเจน และเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน ทั้ง 2 ป กลาวคือ การปลูกหญาแฝกสายพันธุแมฮองสอน สงผลใหความหนาแนนรวมของ
ดินเฉลี่ยต่ําที่สุด หญาแฝกสายพันธุราชบุรี สงผลใหความคงทนของเม็ดดินสูงที่สุด สําหรับคาความเปน
กรด-ดาง (pH) ลดต่ําลงในทุกตํารับ ปริมาณอินทรียวัตถุและปริมาณอินทรียคารบอนในดินพบวาการปลูก
หญาแฝกสายพันธุเลยมีปริมาณสูงสุดแตไมแตกตางกับสายพันธุราชบุรี แมฮองสอน และกําแพงเพชร 2
ปริมาณโพลีแซคคาไรดในสูงที่สุดดินที่ปลูกหญาแฝกสายพันธุราชบุรี และแมฮองสอน มีเพียงสภาพการนํา
ไฟฟาของดิน (EC) ที่พบวาปที่ 1 การปลูกหญาแฝกไมมีผลตอการเปลี่ยนแปลง พบเพียงหญาแฝกสาย
พันธุกําแพงเพชร 2 ที่ทําใหคาสภาพการนําไฟฟาของดินสูงขึ้น ในขณะที่ ปที่ 2 พบวาปลูกหญาแฝกสาย
พันธุราชบุรี แมฮองสอน ประจวบคีรีขันธ และกําแพงเพชร2 ทําใหคาสภาพการนําไฟฟาของดินเฉลี่ยสูงขึ้น
จากการศึกษานี้ กล าวได วาการปลู กหญ าแฝกทําใหสมบัติทางภายภาพและเคมีของดินดีขึ้น
กล า วคื อ ความหนาแน น ของดิ น ต่ํ า ลง ความคงทนของเม็ ด ดิ น สู ง ขึ้ น และมี ป ริ ม าณการสะสมของ
อินทรียวัตถุ อินทรียคารบอน และโพลีแซคคาไรดเพิ่มขึ้น สําหรับชุดดินทายาง หรือดินที่มีสมบัติคลายชุด
ดินทายาง ควรสงเสริมใหเกษตรกรปลูกหญาแฝกสายพันธุแมฮองสอน และสายพันธุราชบุรีเพื่อการอนุรักษ
ดินและน้ํา ซึ่งจะทําใหสมบัติทางกายภาพ และเคมีของดินดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศดวย
คําสําคัญ: หญาแฝก, ความคงทนของเม็ดดิน, อินทรียคารบอน, โพลีแซคคาไรด
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Abstract
Effects of vetiver grasses on soil aggregate stability, total organic carbon and
polysaccharides on Tha Yang Soil series at Rachaburi Land Development Station. The
experiment was arranged in completely randomized design with eleven treatments and three
replications. Ten types of vetiver grasses (Songkhla 1, Songkhla 2, Suratthani, Loei, Rachaburi,
Phitsanulok, Maehongson, Prachuapkhirikhan, Nakhonphanom 2, Kamphaengphet 2 ecotype)
and compared with the control plot. The objectives of this investigation was 1) to determine the
effects of vetiver grasses on chemical and physical properties of soil and 2) to the rate of
accumulation of organic matter and organic carbon. The experiment started in April of 2010 and
ended in September of 2011. Soil samples were collected and analyzed for chemical and
physical properties.
The results of this study found that vetiver grasses affects of chemical and physical
properties of the soil. The two-year study found that Maehongson ecotype as a result, the lowest
average bulk density of the soil. Rachaburi ecotype, resulted in the highest soil aggregate. Soil
pH, decreased in all grass species. The Organic matter, organic carbon and polysaccharide in
the soil increased in all grass species, by Loei ecotype as a result highest but not significant
with Rachaburi, Kamphaengphet 2, Maehongson ecotype.
From this investigation, we found that better soil quality can be achieved by vetiver
grasses cropping. For Tha Yang Soil series and soil variant should be used Maehongson and
Ratchaburi ecotype.
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