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การศึกษาพันธุหญาแฝกที่ไดรับการคัดเลือกเปนพันธุด เี ดน 10 พันธุของกรมพัฒนาที่ดิน
ไดแก 1กําแพงเพชร 2 ประจวบศรีขันธ ราชบุรี รอยเอ็ดเลยศรีลังกา สงขลา 3 และสุราษฏรธานี
โดยปลูกการเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ระบบรากและผลผลิตน้ําหนักหญาสด ในดินรวนปนทราย
ชุดดินวาริน ณ บริเวณสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 จังหวัดขอนแกน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2538
รวม 18 เดือน
ผลการทดสอบการเปรียบเทียบพบวาในดานการสูงหญาแฝกพันธุก ําแพงเพชร 2 สูงที่สุด
144.3 เซนติเมตร พันธุนครสวรรคมีความสูงนอยที่สุดเพียง 126 เซนติเมตรดานการแตกหนอหญา
แฝกพันธุรอยเอ็ดมีการแตกหนอมากที่สุด 41หนอ/ตน พันธุสงขลา 3 แตกหนอนอยสุด 18.2 หนอ/
ตน ดานการขยายกอ หญาแฝกพันธุรอ ยเอ็ด ขยายกอดีที่สุด 30.6 เซนติเมตร พันธุส งขลา3
ขยายกอต่ําที่สุดเพียง 18.8 เซนติเมตร ดานผลผลิตหญาสด พบวาหญาแฝกพันธุศรีลังกา ให
ผลผลิตหญาสดสูงสุด 2788 กก./ไร พันธุสงขลา 3 ใหผลผลิตหญาสดต่ําสุด 215 เซนติเมตร 1665
กก./ไร การเจริญเติบโตของระบบราก พบวา หญาแฝกที่มีระบบรากหยั่งลึกลงดินมากที่สุด 215
เซนติเมตร คือพันธุศรีลังกา พันธุสุราษฏรธานี มีระบบรากตื้นที่สุดเพียง 85เซนติเมตร การ
กระจายของระบบรากออกตามดานขาง พบวาพันธุกาํ แพงเพชร 1 มีการกระจายของระบบรากออก
ตามรากมากที่สุด 138 เซนติเมตร และพันธุสุราษฏรธานี มีการกระจายออกตามรากนอยที่สุด 66
เซนติเมตร สวนปริมาณของรากหญาแฝก พบวา หญาแฝกพันธุศ รีลังกา ไดน้ําหนักแหงของราก
มากที่สุด 92.01 กรัม/ตน พันธุสุราษฏรธานี มีน้ําหนักแหงของราก ต่ําสุดเพียง 22.01 กรัม/ตน
Abstract
An evaluation of different varieties of vetver grass (vetivaria spp.) included ;
khampaengphet 1 ,khampaengphet 2, Nagano sawan, pachuabkirikhan, ratchaburi roi-et,
Loei, sri lanka, 3 and suratchathani, were employed. Top growth, root, and yields of green
fodder were taken in to an comparative data among vetivaria varieties in Warin soli series

land development office 5, khon kaen, from jury, 1993 until january, 1995, for total for 18
months
The results showed that khampaengphet 2 was grown to the maximun height for
144.3 centimeter while the variety of Nakhon Sawan was grown to a minimum hetght of
126 cetnimeter. Roi-et variety was respect to the maximum number of tillering at a rate of
41 shoots per one rootstock, and Songkla 3 was reached to a minimum of 18.8 skoots per
one reetstock. Owing to the width of vetiveria stand, the variety of Roi-et was maximum at
30.6 centimeter, while the Songkha 3 was in minimum of 18.8 centimeter. For green
wetght yield, it is found that Sri Lanka obtained a maximum at 2788 Kg/rai, while the
variety of Songkia 3 was to meet a minimum weight of 1665 Kg/rai. Whe measuring of root
growht and development, it was shown that roots of Sri Lanka variety can penetrate at the
deepest soil depth of 215 centimeters while Surat chathani had the shallowest root to
penetrate into the soil at 85 centimeters. A spreading of root to lateral sides,
Khampaengphet 1 was found to stretch at the maximum of 138 centimeter while
Suratchathani variety was made a minimum of 66 centimeters. The maximum of dry matter
root yields obtained from Sri Lanka at the amount of 92.01 gm/plant while the variety of
Suratchathani made the minimum of 22.01 gm/plant.
คํานํา
ปจจุบันการสงเสริมใหมีการใชหญาแฝกปลูก
เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินได
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากหนวยราชการสูเกษตรกรและประชาชนอยางตอเนื่อง แต
เนื่องจากหญาแฝกที่สํารวจพบในประเทศไทยมีมากมายหลายพันธุ
แตละพันธุมีลักษณะและ
คุณสมบัติดีเดนในการเจริญเติบโตและการปรับตัวที่แตกตางกัน
เมื่อจะนํามาใชประโยชนมาใช
ประโยชนเพื่อการอนุรักษดนิ และน้ําที่เหมาะสม กรมพัฒนาที่ดนิ จึงไดทําการศึกษาคัดเลือกพันธุ
หญาแฝกในเบื้องตน พบวามี 10 พันธุ ที่สมควรนํามาขยายพันธุและสงเสริมในการใชประโยชน
อยางจริงจังตอไป หญาแฝกที่คัดเลือกไว 10 สายพันธุนี้ มีเพียงพันธุเดียวที่นําเขามาจาก
ตางประเทศ ซึ่งแตละพันธุยังมีความเหมาะสมในการเจริญเติบโตและปรับตัวในแตละทองถิ่นที่ไม
เหมือนกัน จึงเปนความจําเปนที่จะตองนํามาทดลองปลูกและศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต
ระบบรากและผลผลิตน้ําหนักหญาสด ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการพิจารณานําไปใชประโยชน
ปลูกใหเหมาะสมในแตละทองถิ่นตอไป
การศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตระบบราก ผลผลิตหญาสดและหญาแหง รวมทั้งคุณคาทาง
อาหารสัตว ไดมีเอกสารรายงานปรากฎทั้งในประเทศและตางประเทศ (กรมพัฒนาที่ดิน 2535 :
skerman and Riveros, 1990 ; Vetiver Newsletter, 1991; Xinban, 1992)

หญาแฝกที่สํารวจพบในประเทศไทยมีหลายชนิด
ที่นาสนใจตอการนํามาศึกษาและใช
ประโยชนคือ Vetiveria memoralis (Balansa) A. Camus และ Vetveria zizanioides (Linn.) Nash
ชนิดที่กรมพัฒนาที่ดินนํามาศึกษาคัดเลือกพันธุ เพือ่ ใชประโยชนในการปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินไดแก Vetveria zizanioides จากการศึกษาคนควาและวิจยั พบวาหญาแฝกชนิดนี้มีระบบ
รากยอยที่เหนียวและประสานกันคลายรางแห แข็งแรงมากภายในเวลา 3 สัปดาห รากจะหยั่งลึกลง
ดินอยางรวดเร็ว เมื่ออายุประมาณ 1 ป รากหญาแฝกออกมาจะเบียดเสียดกันอยางแนนหนา
แข็งแรง และกอจะตั้งตรง ลําตนและใบเมื่อตัดใหสั้นประมาณ 20 เซนติเมตรเหนือพื้นดิน จะแตก
หนอใหมอยูเสมอ ตนและใบใชเปนวัสดุคลุมดิน รักษาความชุมชื้นและเพิ่มแรธาตุอาหารเมือ่ ยอย
สลายแลว นอกจากนี้ตนและใบสามารถตัดไปกรองเปนตับแฝก ใชมุงหลังคาบาน และใบออนของ
หญาแฝกใชเปนอาหารสัตวเลี้ยงไดดี มีประมาณโปรตีนอยูระหวาง 6-7 เปอรเซ็นต (วิฑูร 2537)
การใชประโยชนหญาแฝกในทางอนุรักษดินและน้ํา สามารถกระทําไดตั้งแตการปลูกตามแนวขอบ
บอดักตะกอน แนวแถบขวางทางระบายน้ํา บริเวณของทางลําเลียงในไรนา ขอบคูรับน้ํารอบเขา
แนวแถบขวางความลาดเทของพื้นที่เพื่อทดแทนคันดิน และและปลูกเปนแถวแบงขอบเขตการถือ
ครองที่ดิน ประสิทธิภาพของการใชประโยชนหญาแฝกสูงสุด เมื่อใชปลูกพื้นที่มีความลาดชันตั้งแต
2-3 เปอรเซ็นต และการปลูกพืชไรหรือพืชสวนในระหวางแถวหญาแฝกจําเปนตองมีมาตรการอื่นๆ
เสริม เชน การปลูกพืชคลุมดิน การปลูกพืชโดยไมมีการไถพรวน การปลูกพืชตามแนวระดับ และ
การปลูกพืชสลับเปนแถบ (ชุมพล และคณะ 2537)
อุปกรณและวิธีการ
อุปกรณ
การทดลองไดดําเนินการในกลุมชุดดินที่ 35 ชุดดินวาริน มีความลาดเทของพื้นที่ 1-2
เปอรเซ็นต ลักษณะเนื้อดินเปนดินรวนปนทรายมีหนาดินลึก การระบายน้ําดี การอุมน้ําต่ํา ระดับ
ความอุดมสมบูรณต่ํา ปฏิกริยาความเปนกรดเปนดางของดินประมาณ 4.9-5.5 ใชหญาแฝกพันธุ
กําแพงเพชร 1 กําแพงเพชร 2 นครสวรรค ประจวบคีรขี ันธ ราชบุรี รอยเอ็ด เลย ศรีลังกา สงขลา 3
และสุราษฏรธานี รวม 10 พันธุ
วิธีการ
แผนการทดลองใชแบบ Randomized complete Block มี 3 ซ้ํา แตละซ้ําประกอบดวยหญา
แฝก 10 พันธุ ปลูกเรียงรายกันในลักษณะสุมเลือกพันธุละ 1 แถว ยาว 2.40 เมตร แตละพันธุปลูก
หางกัน 3.50 เมตร ตรงกึ่งกลางระหวางสายพันธุขุดหลุมขนาดกวาง 1.50 เมตร ยาว 2.40 เมตร
ลึก 2.00 เมตร เพื่อศึกษาระบบราก ทําการปลูกหญาแฝกลงในแถวของแตละพันธุ ระยะหางหลุม
10 ซม. ความยาว 1 แถว ใชหนอหญาแฝกปลูก 24 ถุง ปลูกจนครบทุกพันธุในแตละช้ํา ภายหลัง
การปลูก 2 เดือน ใหตดั ใบทิ้งทุกพันธุ ตัดสูงจากพื้นดิน 20 ซม. ทั้งนี้เพื่อใหหญาแฝกแตละพันธุได

เริ่มตนในการเจริญเติบโตใหมพรอมกัน ภายหลังการปลูก 1 ป ทําการตัดชัง่ น้ําหนักสดของพันธุ
ตางๆ โดยตัดสูงจากพื้นดิน 20 ซม. กอนการตัด บันทึกความสูง การแตกหนอและการขยายกอทุก
ครั้ง ตัดชั่งผลผลิตหญาแฝกใหครบ 3 ครั้ง ระยะหาง 2 เดือน ตอครัง้ ภายหลักการตัดครั้งสุดทาย
ประมาณ 1 เดือน ทําการลางรากและบันทึกขอมูลรากหญาแฝกในแตละพันธุ เพื่อนําไปเขาระบบ
การวัด และคํานวณหาขอมูลที่แนนอนของระบบรากหญาแฝกตอไป
ขอมูลที่ไดจากการบันทึกความสูง การแตกหนอ การขยายกอ ผลผลิตหญาสด และระบบราก
หญาแฝก นํามาหาคาเฉลี่ย และเปรียบเทียบ เพื่อหาความแตกตางและความเหมาะสมของ
หญาแฝกพันธุตางๆ สําหรับนําไปใชประโยชนตอไป
ผลการทดลองและวิจารณ
การเจริญเติบโตของสวนที่อยูเหนือดิน
หญาแฝกจํานวน 10 พันธุ ที่นํามาปลูกในชุดดินวารินมีความสามารถในการเจริญเติบโตและ
ปรับตัวไดดีทุกพันธุ การตัง้ ตัวในระยะแรกคอนขางชา แตเมื่อไดรบั น้ําฝนในระยะเวลาตอมา การ
เจริญเติบโตและการตั้งตัวดีขึ้นมาก เริ่มแตกใบใหมและออกหนอตามมา ผลการรวบรวมขอมูลดาน
การเจริญเติบโตและการใหผลผลิตหญาสด ไดแสดงไวในตารางที่ 1 ความสูงของหญาแฝกทั้ง 10
พันธุ พบวามีความสูงอยูระหวาง 126-144.3 เซนติเมตร หญาแฝกพันธุกําแพงเพชร 2 มีความสูง
มากที่สุด วัดจากโคนตนเหนือผิวดินถึงปลายใบที่ยาวทีสุด 144.3 เซนติเมตร รองลงมาไดแก หญา
แฝกพันธุกําแพงเพชร 1 ศรีลังกา ราชบุรี และสงขลา 3 ที่มีความสูงวัดได 141.0, 135.2, 132.5
และ 132.0 เซนติเมตร ตามลําดับ พันธุที่มีความสูงปานกลาง ไดแก พันธุป ระจวบคีรีขันธ เลย
สุราษฎรธานี รอยเอ็ด และนครสวรรค ซึง่ มีความสูงวัดได 129.3, 128.4, 127.9, 127.3 และ 126.0
เซนติเมตร ตามลําดับ

ตารางที่ 1 แสดงการเจริญเติบโตดานความสูง การแตกหนอ การขยายกอ และผลผลิตหญาสดของ
หญาแฝก 10 พันธุ (ปที่ 2 ของการปลูก)
พันธุหญาแฝก

ความสูง (ซม.)

T1 – กําแพงเพชร 1
141.0
T2 – กําแพงเพชร 2
144.3
T3 – นครสวรรค
126.0
T4 – ประจวบคีรีขันธ
129.3
T5 – ราชบุรี
132.3
T6 – รอยเอ็ด
127.3
T7 – เลย
128.4
T8 – ศรีลังกา
135.2
T9 – สงขลา 3
132.0
T10 - สุราษฎรธานี
127.9
* ผลผลิตหญาสด ไดจากการตัด 3 ครั้ง/ป

การแตกหนอ การขยายกอ ผลผลิตหญาสด
(หนอ/ตน)
(ซม.)
(กก./ไร)
25.8
34.6
37.1
20.4
41.4
41.4
26.8
32.6
18.2
19.4

27.2
29.4
30.2
24.5
30.6
30.6
21.2
29.4
18.8
24.4

1954.5
2478.5
1735.0
1939.0
1846.5
1846.5
1932.5
2788.5
1665.0
2456.5

การเจริญเติบโตดานการแตกหนอของหญาแฝกพันธุต างๆ ในชุดดินวาริน พบวา หญาแฝก
พันธุตางๆ มีอัตราการแตกหนอสูงสุด เมือ่ อายุ 6 เดือนอยูระหวาง 18.2-41.4 หนอ/ตน หญาแฝก
พันธุรอยเอ็ด มีอัตราการแตกหนอสูงสุดวัดไดเฉลี่ย 41.4 หนอ/ตน รองลงมาไดแก หญาแฝกพันธุ
นครสวรรค ราชบุรี กําแพงเพชร 2 ศรีลังกา เลย กําแพงเพชร 1 ประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี
ที่มีอัตราการแตกกอวัดได 37.1, 35.2, 34.6, 26.8, 25.8, 20.4 และ 19.8 หนอ/ตนตามลําดับสวน
หญาแฝกพันธุสงขลา 3 มีอัตราการแตกกอนอยที่สุดเพียง 18.2 หนอ/ตน
การขยายกอของหญาแฝกจํานวน 10 พันธุ ที่วัดไดเฉลี่ยเมื่ออายุ 1 ป โดยวัด
เสนผาศูนยกลางของกอที่ระดับความสูงเหนือจากพื้นดิน 20 เซนติเมตร พบวา การขยายกอของ
หญาแฝกพันธุตาง อยูระหาง 18.8 – 30.6 เซนติเมตร หญาแฝกพันธุรอยเอ็ด มีการขยายกอมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยความกวางของกอ 30.6 เซนติเมตร รองลงมาไดแก หญาแฝกพันธุนครสวรรค
ราชบุรี กําแพงเพชร 2 ศรีลังกา เลย กําแพงเพชร 1 ประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี สวนหญา
แฝกพันธสงขลา 3 มีการขยายกอนอยที่สุด โดยการวัดความควางของกอได 18.8 เซนติเมตร
การแตกหนอและการขยายกอสวนใหญมคี วามสัมพันธในทางเดียวกัน หญาแฝกพันธุที่มี
อัตราการแตกหนอสูง มักมีแนวโนมชวยใหมีการขยายกอออกตามดานขางมากขึ้น ในทํานอง
เดียวกันหญาแฝกพันธุที่มีอัตราการแตกกอนอยขยายออกตามดานขางจะนอยตามไปดวย ดังเชน
กรณีของหญาแฝกพันธุรอยเอ็ด มีอัตราการแตกหนอสูงสุด 41.4 หนอ/ตน จะมีการขยายกออกตาม

ดานขางมากที่สุดวัดได 30.6 เซนติเมตร ในขณะที่พันธุหญาแฝกสงขลา 3 มีอัตราการแตกหนอ
ต่ําสุด จํานวน 18.2 หนอ/ตน และมีการขยายกอออกตามดานขางนอยที่สุดเพียง 18.8 เซนติเมตร
ความสามารถในการแตกหนอและการขยายกอเปนลักษณะประจําพันธุของหญาแฝกตอละพันธุ ซึ่ง
เจริญเติบโตและปรับตัวไดดีในสภาพอากาศและดินแตละทองถิ่น
ผลจากการเจริญเติบโตของหญาแฝกแตละพันธุ เมื่อทําการตัดหญาแฝกในขณะที่กําลังเขียว
สดอยู โดยทําการตัดสูงจากพื้นดิน 20 เซนติเมตร ทําการตัด 3 ครั้ง/ป ดังในตารางที่ 1 ปรากฏวา
หญาแฝกพันธุศรีลังกาใหปริมาณผลผลิตน้ําหนักหญาสดสูงสุด 2,788.5 กิโลกรัม/ไร รองลงมาไดแก
หญาแฝกพันธุกําแพงเพชร 2 สุราษฎรธานี ราชบุรี กําแพงเพชร 1 ประจวบคีรีขันธ เลย รอยเอ็ด
นครสวรรค และสงขลา 3 โดยเฉพาะหญาแฝกพันธุสงขลา 3 ใหปริมาณน้ําหนักหญาสดต่ําสุดเพียง
1665.0 กิโลกรัม/ไร เมื่อพิจารณาปริมาณน้ําหนักสดที่ไดรับจากพันธุตางๆ มีความแตกตางกันนั้น
เปนเพราะวามีปจจัยที่เปนองคประกอบที่ชวยใหน้ําหนักผลผลิตไดรับมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความ
สูงของหญาแฝกและการขยายกอของหญาแฝกเปนสําคัญ หญาแฝกที่มีการเจริญเติบโตดีทั้งดาน
ความสูงและการแตกกอ มีแนวโนมไดรับปริมาณน้ําหนักหญาสูง หญาแฝกที่มีการแตกหนอและ
ขยายกอนอย แตมีความสูงอยูในเกณฑคอ นขางมาก ไมไดหมายความวาจะไดรับปริมาณน้ําหนัก
สดสูงตามไปดวย อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวาหญาแฝกพันธุท ี่เปนประเภทหญาแฝกลุม เชน
พันธุศรีลังกา กําแพงเพชร 1 สุราษฎรธานี มักมีปริมาณน้ําหนักหญาสดสูงกวา พันธุที่เปนหญาแฝก
ดอน ยกเวน หญาแฝกพันธุสงขลา 3 ที่มีการแตกกอและการขยายกอนอยมาก จึงทําใหผลผลิต
น้ําหนักหญาสดที่ไดรับอยูในเกณฑต่ํา การที่หญาแฝกลุม สวนใหญมีปริมาณน้ําหนักหญาสดสูงกวา
หญาแฝกดอน เปนเพราะวาหญาแฝกลุมสวนใหญมีขนาดลําตนสูงใหญและอวบกวาหญาแฝกดอน
หญาแฝกที่มีลําตนอวบมักมีปริมาณความชื้นในลําตนมากกวาหญาแฝกที่มีความอวบนอยกวา จึง
ทําใหน้ําหนักสดโดยรวมของหญาแฝกลุมมีแนวโนมสูงกวาหญาแฝกดอน
การเจริญเติบโตของสวนที่อยูใตดิน
ดังแสดงในตรารางที่ 2 ระบบรากลึก การกระจายของรากและปริมาณของรากหญาแฝกพันธุ
ตางๆ มีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับความสามารถในการเจริญเติบโตและการปรับตัวของหญาแฝก
แตละพันธุใ นดินชุดวาริน จากการศึกษาระดับความลึกของรากที่หยั่งลึกลงดิน

ตารางที่ 2 แสดงการเจริญเติบโตของระบบรากหญาแฝก 10 พันธุ (เมื่ออายุ 2 ป)
พันธุหญาแฝก
T1 - กําแพงเพชร 1
T2 – กําแพงเพชร 2
T3 – นครสวรรค
T4 – ประจวบคีรีขันธ
T5 – ราชบุรี
T6 – รอยเอ็ด
T7 – เลย
T8 – ศรีลังกา
T9 – สงขลา 3
T10 - สุราษฎรธานี

ระบบรากลึกลงดิน การกระจายดานขาง น้ําหนักแหงทั้งตน
(ซม.)
(หนอ/ตน)
(ซม.)
97
104
194
168
156
168
170
215
120
85

138
126
120
70
118
112
80
105
94
66

51.45
53.79
34.64
38.12
63.76
52.33
42.58
92.01
33.16
22.01

ปรากฏวาหญาแฝกพันธุศ รีลังกา มีระบบรากหยั่งลึกลงดินมากที่สุด 215 เซนติเมตร
รองลงมาไดแก หญาแฝกพันธุนครสวรรค เลย รอยเอ็ด ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี สงขลา 3
กําแพงเพชร 2 กําแพงเพชร 1 และสุราษฎรธานี ที่มีระบบรากหยั่งลึกลงดินยาว 194, 170, 168,
168, 156, 120, 108, 98 และ 85 เซนติเมตร ตามลําดับ หญาแฝกพันธุสุราษฎรธานี มีระบบราก
หยั่งลึกลงดินที่สั้นที่สุด
การเจริญของรากที่กระจายออกตามดานขางของหญาแฝก 10 พันธุ พบวาหญาแฝกพันธุ
กําแพงเพชร 1 มีการเจริญของรากที่กระจายออกตามดานขางมากที่สุด วัดได 138 เซนติเมตร
รองลงมาไดแก หญาแฝกพันธุกําแพงเพชร 2 นครสวรรค ราชบุรี รอยเอ็ด ศรีลังกา สงขลา 3เลย
ประจวบคีรีขันธ และสุราษฎรธานี ที่มีการเจริญของรากกระจายออกตามดานขางวัดได 126, 120,
118, 112, 105, 94, 80, 70 และ 66 เซนติเมตร ตามลําดับ
การเจริญของรากที่หยั่งลึกลงดินเปนการชี้บอกถึงความแข็งแรง และความสามารถของรากที่
จะชอนไชทะลุชั้นดินลึกลงไปในการหาอาหารและน้ํา เพื่อเสริมสรางการเจริญเติบโตของลําตนที่อยู
สวนบน อีกทั้งเพื่อการยึดเหนี่ยวดินใหเกิดความมั่นคงในการทรงตัว ไมลมงาย เชนเดียวกับการ
กระจายของรากออกตามดานขาง ซึ่งชวยยึดเหนี่ยวดินอยางเหนียวแนน ยากที่จะทําใหดินหลุดลอย
ออกไปได จึงทําใหระบบรากของหญาแฝกทุกสายพันธุมีระบบรากที่แข็งแรง ทนทานตอแรงปะทะ
ของน้ํา ชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไดเปนอยางดี อยางไรก็ตาม การมีระบบรากที่แผ
ขยายออกตามดานขางมากๆ อาจมีผลเสียตอพืชไรที่ปลูกรวมอยูในระบบ เพราะหญาแฝกจะแยง
อาหารและน้ําจากพืชไรที่ปลูก กรณีนี้หญาแฝกดังกลาวอาจเปรียบไดเปนวัชพืชในไรนา

ความสัมพันธระหวางตนและราก
ความสัมพันธ
เครื่องชี้วดั อยางหนึ่งที่บงบอกถึงระบบความแข็งแรงของรากพืช และปริมาณของรากที่เจริญ
อยูในดิน จากผลการเปรียบเทียบปริมาณการเจริญเติบโตที่อยูบนดิน (ลําตน ใบ ดอก และเมล็ด)
และปริมาณการเจริญเติบโตที่อยูในดิน (ราก) ไดแสดงไวในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงปริมาณน้าํ หนักแหงของตน ราก และอัตราสวนของรากกับตนหญาแฝก 10 พันธุ
ในชุดดินวาริน
พันธุหญาแฝก
T1 - กําแพงเพชร 1
T2 – กําแพงเพชร 2
T3 – นครสวรรค
T4 – ประจวบคีรีขันธ
T5 – ราชบุรี
T6 – รอยเอ็ด
T7 – เลย
T8 – ศรีลังกา
T9 – สงขลา 3
T10 - สุราษฎรธานี

น้ําหนักแหงของ น้ําหนักแหงของราก
ตนหญาแฝก
หญาแฝก
(กรัม/ตน)
(กรัม/ตน)
50.6
51.45
52.4
53.79
44.8
48.60
37.8
38.12
60.5
63.76
46.7
52.33
45.2
42.58
74.2
92.01
36.5
33.16
31.5
22.01

อัตราสวนของตน
ตอราก
(Top : Root)
1:1.01
1:1.02
1:1.08
1:1.00
1:1.05
1:1.12
1:0.94
1:1.24
1:1.09
1:0.69

อัตราสวนระหวางตนที่อยูสวนบนกับรากที่อยูในดิน ของหญาแฝกพันธุตางๆ พบวาหญาแฝก
พันธุศรีลังกา รอยเอ็ด นครสวรรค ราชบุรี กําแพงเพชร 2 กําแพงเพชร 1 มีแนวโนมการ
เจริญเติบโตของรากมากกวาลําตน คือ มีอัตราสวนของ Top:Root ประมาณ 1:1.24, 1:1.12,
1:1.08, 1:1.05, 1:1.02 และ 1:1.01 ตามลําดับ การที่หญาแฝกพันธุตางๆ มีอัตราสวน Top : Root
Ratio มากกวา 1 สามารถชวยในการตัดสินใจคัดเลือกพันธุหญาแฝกที่เหมาะสมตอการนําไปใช
ประโยชนปลูกปองกันการชะลางพังทลายของดินในไรนา เพราะหญาแฝกพันธุที่มี Top:Root Ratio
แคบคือ มีปริมาณรากมากกวาลําตน แสดงวาหญาแฝกพันธุนั้นๆ มีระบบรากที่มั่นคงแข็งแรง มี
ประสิทธิภาพสูงในการยึดเหนี่ยวดินเขาดวยกันอยางเหนียวแนน
ในทางกลับกันหญาแฝกที่มี
Top:Root Ratio กวางคือ มีปริมาณลําตนมากกวาราก แสดงวาหญาแฝกพันธุนั้นๆ มีระบบรากที่ไม
คอยแข็งแรงยึดเหนี่ยวดินไดอยางหลวมๆ และมีแนวโนมชวยปองกันการชะลางพังทลายของดินไม

ดีเทากับสายพันธุที่มีปริมาณรากมาก เชน หญาแฝกสายพันธุเลย และสุราษฎรธานี ซึ่งมี Top:Root
Ration เทากับ 1:0.94 และ 1:0.69 ตามลําดับ
สรุปผลการทดลอง
ผลการศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโต ระบบรากและผลผลิตของหญาแฝก 10 พันธุปลูก
ในดินรวนปนทราย ชุดดินวาริน (Wn) กลุมชุดดินที่ 44 ณ สํานักงานพัฒนาที่ดนิ เขต 5 จังหวัด
ขอนแกน ตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2536 – มกราคม 2538 พอสรุปไดดังนี้
1. หญาแฝกพันธุตางๆ มีความสูงอยูระหวาง 126-144 ซม. พันธุกาํ แพงเพชร 2 สูงที่สุด 144
ซม. และพันธุน ครสวรรคสูงนอยที่สุด 126 ซม.
2. ความสามารถในการแตกหนอของหญาแฝกพันธุต างๆ อยูระหวาง 18.2-41.0 หนอ/ตน
พันธุรอยเอ็ด แตกหนอมากที่สุด 41 หนอ/ตน พันธุสงขลา 3 แตกนอยที่สุด 18.2 หนอ/ตน
3. การขยายกอของพันธุหญาแฝก อยูระหวาง 18.3-30.6 ซม. หญาแฝกพันธุรอ ยเอ็ด ขยาย
กอมากที่สุด 30.6 และพันธุสงขลา 3 ขยายพันธุนอยที่สุด 18.8 ซม.
4. ผลผลิตน้ําหนักสดของพันธุหญาแฝก พบวาพันธุศรีลังกาใหผลผลิตสูงสุด 2788 กก./ไร
และพันธุสงขลา 3 ใหผลผลิตต่ําสุดเพียง 1665 กก./ไร
5. พันธุศรีลังกามีระบบรากหยั่งลึกลงดินมากที่สุด 215 ซม. และพันธุสุราษฎรธานีมีระบบ
รากหยั่งลงดินตื้นที่สด 85 ซม.
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