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บทคัดย่อ 

งานวิจยัน้ีศึกษากกัเก็บคาร์บอนของหญ้าในหลงัคาเขียว 3 ชนิด ไดแ้ก่ หญา้ญ่ีปุ่น(Zoysia japonica steud) หญ้า
มาเลเซีย(Axonopus compressus) และหญา้นวลน้อย(Zaysia matrella Merr.) มีแปลงทดลองขนาด 2*2*0.6 เมตร จาํนวน 3 
แปลง โดยปลูกหญา้ 1 ชนิดต่อ 1 แปลงทดลอง เป็นระยะเวลา 180 วนัและมีการรดนํ้าปริมาตร 20 ลิตรต่อแปลงต่อวนัและใส่
ปุ๋ ย จาํนวน 20 กรัมต่อแปลงต่อสัปดาห์ จากนั้นสุ่มเก็บตวัอยา่งหญา้ชนิดละ100 กรัมเพ่ือนาํไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน
ของหญา้แต่ละชนิดดว้ยเคร่ือง CHN analyzer และทาํการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรดนํ้ าและใส่ปุ๋ยของ
หญา้แต่ละชนิด ดว้ยวิธีการตามคู่มือการคาํนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผลการศึกษาพบว่า หญา้ญ่ีปุ่น หญา้นวลน้อย 
และหญา้มาเลเซีย สามารถกกัเก็บคาร์บอนไดเ้ท่ากบั 10.26, 10.12 และ8.78 kgCO2/m2/year ตามลาํดบั การรดนํ้ าและใส่ปุ๋ย
สามารถปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากบั 0.04 และ 0.48 kgCO2e/m2/year ตามลาํดบัและถา้มีการปลูกถา้ญ่ีปุ่ นบนดาดฟ้าตึก
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไดเ้ท่ากบั 6.3 tCO2e/year 

 
ABSTRACT 

This research studied the carbon sequestration of lawn grass species as Japanese grass (Zaysia japonica steud), 
Malaysia grass (Axonopu scompressus) and Manila grass (Zaysia matrella Merr.) in green roofs. There are 3 experimental 
plots with a dimension of 2m.* 2m.* 0.6m. in each were planted for180 days. The plots were watered once a day (20 L 
per plot) and applied fertilizer (20 g per plot) once a week. The samples of 100 g in each plot were withdrawn randomly to 
determine the carbon content with a CHN analyzer. Greenhouse gas emission from water and fertilizer applications was 
evaluated according to the Thailand Greenhouse gas Management Organization guideline. The results showed that the 
carbon stored in Japanese grass, Manila grass and Malaysia grass were 10.26, 10.12 and 8.78 kgCO2/m2/year, 
respectively. Applications of water and fertilizer can be emitted greenhouse gases only 0.04 and 0.48 kg CO2e/m2/year. If 
Japanese grass is planted cover all area of the rooftop of School of Energy Environment and Material Building, the offset 
of greenhouse gas can be reduced up to 6.3 tCO2e/year. 

 
คาํสําคญั: การกกัเก็บคาร์บอน หลงัคาเขียว หญา้ญ่ีปุ่น 
Key Words: Carbon sequestration, Green roof, Japanese grass 
* นักศึกษา หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สายวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัด ุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระ       
 จอมเกล้าธนบรีุ 
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สายวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม คณะพลงังานส่ิงแวดล้อมและวสัดมุหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ
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บทนํา 
ภาวะโลกเรือนกระจก  มีสาเหตุมาจากการ

สะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศของโลก ใน
ปริมาณท่ีเกินภาวะสมดุล ทาํให้เกิดความร้อนสะสมและ
ทาํให้อุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นสาเหตุให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอ้มและสภาพดินฟ้าอากาศ
ของโลก 

ปัจจุบนัมีการรณรงคใ์ห้ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก โดยการนาํพลงังานหมุนเวยีนมาใช ้เช่น พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานชีวมวล เป็นตน้ และยงั
รณรงค์ให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมมนุษย ์และเพ่ิม
การปลูกต้นไม้ เพ่ือลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกใน
บรรยากาศ  จากการรายงานของ USDA (United states 
Department of Agriculture) พบว่า ต้นเมเปิลอายุ 20 ปี
จาํนวน 1 ตน้ สามารถดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ด้
เท่ากับ 66 ปอนด์ต่อปี ดงันั้นถ้าปลูกต้นไม้ 200 ตน้ จะ
สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าการขบัรถยนต์ 1 คนั (พรชยั, 2553) เป็นผลให้
ในหลายประเทศมีการรณรงคใ์หมี้การปลูกตน้ไมม้ากข้ึน 
แต่ในเขตเมืองท่ีมีปัญหาพ้ืนท่ีจาํกดั การนําพืชไปปลูก
บนหลงัคาจึงเป็นการใชพ้ื้นท่ีวา่งใหเ้กิดประโยชนอี์กทาง
หน่ึง  วิธีการดงักล่าวเรียกวา่“หลงัคาเขียว” (Green Roof) 
ประเทศไทยมีการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนในหญา้แฝก 
ของ Teranet et al. (2011) โดยได้ทาํการศึกษาหญ้าแฝก
จําน วน  4 ช นิ ดพัน ธ์ุ  ได้ แ ก่  พัน ธุ์ ศ รี ลั งก า  พัน ธุ์
ประจวบคีรีขนัธ์ พนัธุ์สุราษฏร์ธานี และพนัธ์ุร้อยเอด็ ทาํ
แปลงเก็บตวัอย่างขนาด 1*1 เมตร จากนั้นนาํตวัอย่างท่ี
ได้ไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอน ในห้องปฏิบัติการ
ตามวิธีการของ Walkley and Black method (1934) ผล
การศึกษาพบว่าหญา้แฝกพนัธ์ุสุราษฏร์ธานี สามารถกกั
เก็บคาร์บอนได้มากท่ีสุดเท่ากับ 117.2 ตันต่อเฮกแตร์ 
รองลงมาได้แก่หญ้าแฝกพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ุ พันธ์ุ

ร้อยเอ็ด และพันธุ์ศรีลังกา เท่ากับ 95.2 90.6 และ 78.8 
ตนัต่อเฮกแตร์ ตามลาํดบั สาํหรับงานวิจยัในต่างประเทศ 
Jo และ McPherson (1995) ได้ทําการศึกษาการกักเก็บ
คาร์บอนในพ้ืนท่ีสีเขียวเขตเมือง ทางตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของเมืองชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไดท้าํแปลง
เก็บตัวอย่างในบริเวณพ้ืนท่ีสีเขียว ทาํการเก็บตัวอย่าง
หญา้ท่ีอยูใ่นแปลงทั้งหมด แลว้นาํไปวเิคราะห์หาปริมาณ
คาร์บอนท่ีหญา้กกัเกบ็ไดใ้นหอ้งปฏิบติัการ ผลการศึกษา
พบวา่ ปริมาณคาร์บอนท่ีกกัเก็บไดข้องแปลงท่ี 1 เท่ากบั 
0.09 กรัมต่อตารางเมตรต่อปีนอกจากน้ี  Ismail et al. 
(2012) ศึกษาปริมาณการดูดซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ของหลังคาเขียวท่ีปลูกด้วยผักบุ้งทะเลในประเทศ
มาเลเซียโดยทาํการศึกษาอตัราการสังเคราะห์แสงของ
ผกับุง้ทะเลท่ีปลูกบนหลงัคา ขนาด 3.04 * 2.74 เมตรโดย
ใช้เคร่ืองวดัอัตราการสังเคราะห์แสง LI-6400 โดยวดั
ตั้งแต่เวลา 5.30 น. ถึง 20.30 น. เป็นระยะเวลา 2 เดือน 
ผลการศึกษาพบว่า ผักบุ้งทะเลสามารถดูดซับก๊าซ
ค า ร์บ อน ไดออก ไซ ด์ ได้ เท่ ากับ  48.19 กิ โ ล ก รัม
คาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่าต่อปี ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึง
สนใจศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนของหลงัคาเขียวท่ีปลูก
ดว้ยหญ้า 3 ชนิดท่ีนิยมปลูกในสนามหญ้าของประเทศ
ไทยไดแ้ก่ หญ้าญ่ีปุ่น หญา้นวลน้อย และหญา้มาเลเซีย 
และเป็นขอ้มูลในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตาม
แนวทางของนโยบายเมืองคาร์บอนตํ่าอีกดว้ย 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 ศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนของหญา้ญ่ีปุ่น หญา้
มาเลเซีย และหญา้นวลนอ้ย ในหลงัคาเขียว และปริมาณ
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
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วธีิการวจัิย 
การสร้างแบบจาํลอง 

 สร้างแบบจาํลองหลงัคาเขียว ขนาด 28*2*0.6 
เมตรจํานวน  3 แปลงบนดาดฟ้ าตึกคณะพลังงาน 
ส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี โดยท่ีหลงัคาของแบบจาํลองหลงัคาเขียวเป็น
กระเบ้ืองใยหินลอนเล็ก และผนงัเป็นอิฐมวลเบา บุดา้น
นอกดว้ยแผ่นโฟมหนา 1.5 น้ิว ดงัแสดงในรูปท่ี 1 วสัดุ
ปลูกท่ีใชมี้ดงัน้ี แผน่กรีนรูฟกริด (green roof grid) อยูช่ ั้น
ล่างสุดถดัมาเป็นแผ่นใยสังเคราะห์ (geotextile) และดิน 
ปลูกต้นไม้ตามลําดับ จากนั้ นทําการปลูกหญ้าญ่ีปุ่น , 
หญ้ามาเลเซีย และหญ้านวลน้อยไวด้้านบนหลังคา 1 
ชนิดต่อ 1 แปลง เป็นระยะเวลา 180 วนั โดยเร่ิมทาํการ
ปลูกตั้งแต่วนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2557 ถึง วนัท่ี 30 กรกฎาคม 
2557 ทาํการรดนํ้ าทุกวนั วนัละ 1 คร้ัง โดยปริมาตรนํ้ าท่ี
ใช้เท่ากับ  20 ลิตร /แปลง และให้ ปุ๋ย  สูตร  15-15-15 
สปัดาห์ละ 1 คร้ัง คร้ังละ 20 กรัม/แปลง 
 

 
รูปที่ 1 แปลงทดลองปลูกหญา้ญ่ีปุ่น หญา้นวลนอ้ย และ

หญา้มาเลเซีย 
การหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีหญา้ญ่ีปุ่น

หญ้ามาเลเซียและหญ้านวลน้อยกักเก็บได้ (Carbon 
sequestration ) 

ทาํการสุ่มเก็บตัวอย่างหญ้าชนิดละ 100 กรัม 
ไปวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนโดยใช้วิธีการเผาไหม้
แบบแห้ง  ด้วยเค ร่ือง  CHN analyzer ตามวิธีการของ 
Alison  (1965) ท่ีห้องปฏิบติัการปฐพีวิทยา คณะเกษตร
กาํแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นนําค่า
ป ริมาณคาร์บอน ท่ีได้จากห้องปฏิบัติการ  (Carbon 
content) มาคาํนวณหาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีกกั
เกบ็ได ้จากสมการ (1) 

 
Carbon sequestration(kgCO2/m2)=Ccontent(kg/m2)x(44/12)            (1) 
 

การหาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การรดนํา้  และการใส่ปุ๋ย 

การรดนํ้ าและการใส่ปุ๋ยในการปลูกหญ้าเป็น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางออ้ม จากขอ้มูลการปล่อย
ก๊าซ เรือนกระจกจากการใช้นํ้ าและการใช้ปุ๋ย  ของ 
องคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (2552) พบวา่ ค่า
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ของนํ้ าประปา เท่ากบั 0.0264 
kg CO2e/m3และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปุ๋ย
สูตร 15-15-15 เท่ากบั 2.0500 kg CO2 e/kg 

ศึกษาผลของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
การรดนํ้ าและการใส่ปุ๋ย โดยการคาํนวณตามคู่มือ GTO 
ดงัสมการท่ี (2), (3) โดยใชค่้าสัมประสิทธ์ิการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (EF) จาก องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือน
กระจก(2552) 

CO2emissionwater(kgCO2e/m2)=
3 2

2
2

m x0.0264(kgCO e/m )

are

water(

a(m

)

)    
(2) 

CO2emissionfertilizer(kgCO2e/m2)=
3 2

2
2

m x2.05(fert kgCO e/m )

ar

ilizer(

ea(m

)

)
(3) 

0.6 ม. 2 ม. 
2 ม. 

หญา้ญ่ีปุ่น 
หญา้มาเลเซีย 

หญา้นวลนอ้ย 
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 การหาปริมาณการกกัเกบ็ก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 
(Net GHG) จากการปลกูหญ้าในหลงัคาเขียว 
 ศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
จากการปลูกหญา้ญ่ีปุ่น หญา้มาเลเซีย และหญา้นวลนอ้ย 
ในระยะเวลา 180 วนั โดยคาํนวณจากผลต่างของ ปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีกกัเก็บไดใ้นหน่วยของ kgCO2/m2 กบั
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยจากการรดนํ้ าและใส่ปุ๋ย
ในหน่วยของ kgCO2e/m2 จากสมการท่ี (4) 
Net GHG (kgCO2e/m2)  
  =Carbon sequestration –(CO2emissionwater+CO2emissionfertilizer)  (4) 
 
ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่กัก
เกบ็ได้ 

จากการศึกษาผลการวิ เคราะห์หาปริมาณ
คาร์บอนท่ีหญ้าญ่ีปุ่น หญ้ามาเลเซีย และหญ้านวลน้อย 
กักเก็บได้ พบว่า หญ้าญ่ีปุ่นสามารถกักเก็บคาร์บอน 
เท่ากบั10.26 kgCO2e/m2/year หญา้นวลน้อยสามารถกกั
เก็บคาร์บอนได้เท่ากบั10.12 kgCO2e/m2/year และหญ้า
ม าเล เซี ยส ามารถกัก เก็บคาร์บอนได้ เท่ ากับ  8.78 
kgCO2e/m2/year จากผลการศึกษาพบว่า หญา้ญ่ีปุ่ นและ
หญ้านวลน้อยสามารถกักเก็บคาร์บอนได้ในปริมาณท่ี
ใกล้เคียงกัน เน่ืองจากหญ้าญ่ีปุ่นและหญ้านวลน้อยมี
ลกัษณะลาํตน้ท่ีคลา้ยเคียงกนั และมีปริมาณมวลชีวภาพ
ใกล้ เคี ยงกัน  (สิ น , 2535) ดังนั้ น จึ งทํ าให้ ป ริม าณ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีกกัเก็บไดใ้กลเ้คียงกนัอีกดว้ย แต่
หญา้มาเลเซียมีมวลชีวภาพนอ้ยกว่าหญา้ทั้งสองชนิด จึง
มีปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่าหญา้
ญ่ีปุ่นและหญา้นวลนอ้ย 

 
 

ผลการศึกษาปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการรดนํา้และใส่ปุ๋ย 

 ผลการศึกษาพบว่า ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ี
ปล่อยจากการรดนํ้ า เท่ากับ 0.04 kgCO2e/m2/year และ
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปลดปล่อยจากกิจกรรมการใช้
ปุ๋ยเท่ากบั 0.48 kgCO2e/m2/year  

ผลการศึกษาปริมาณการกักเก็บ ก๊าซ เรือน
กระจกสุทธิ(Net GHG) จากการปลูกหญ้า 3 ชนิด 
 จากการศึกษาปริมาณการลดการกักเก็บก๊าซ
เรือนกระจกสุทธิจากการปลูกหญา้แต่ละชนิด พบวา่หญา้
ญ่ีปุ่นสามารถกกัเก็บก๊าซเรือนกระจกไดม้ากท่ีสุด เท่ากบั 
9.74 kgCO2e/m2/year รองลงมาคือหญา้นวลน้อย เท่ากบั  
9.60 kgCO2e/m2/year และหญ้ามาเลเซีย  เท่ากับ  และ 
8.26 kgCO2e/m2/year ดงัแสดงในรูปท่ี 2 เน่ืองจากหญ้า
สามารถดูดซับ  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ด้วยการ
สังเคราะห์ด้วยแสงได้มากกว่า การปล่อยก๊าซเรือน
กระจกจากการรดนํ้าและใส่ปุ๋ ย 

ในงานวิจัยน้ีได้ทําการประเมินปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีลดไดจ้ากการปลูกหญา้ญ่ีปุ่ นบนดาดฟ้าตึก 
คณะพลงังานส่ิงแวดลอ้ม และวสัดุซ่ึงมีพ้ืนท่ีเท่ากบั 650 
ตารางเมตร ก็จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของคณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวสัดุ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพ ระจอม เกล้าธน บุ รี  ได้ เท่ ากับ  6,331 
kgCO2e/year ซ่ึงจากการศึกษาคาร์บอนฟุตปร้ินทอ์งคก์ร 
คณะพลังงาน ส่ิ งแวดล้อมและวัส ดุ  มหาวิทยาลัย
เท คโน โลยีพ ระจอม เกล้ าธน บุ รี  ซ่ึ ง มี ค่ า เท่ ากับ 
538,680kgCO2e/year (กนกพร, 2555) การปลูกหญ้าจะ
ช่วยลดคาร์บอนฟุตปร้ินท์องค์กร ของคณะพลังงาน
ส่ิงแวดลอ้มและวสัดุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกลา้ธนบุรี ไดป้ระมาณร้อยละ 0.82 
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BMP33-5 

 

 
รูปที ่2 ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ 

สรุปผลการวจิยั 
 การปลูกหญ้าญ่ีปุ่นสามารถกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกไดม้ากกวา่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรด
นํ้ าและการใส่ปุ๋ ย โดยมีปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือน
กระจกสุทธิ เท่ากับ 9.74 kgCO2e/m2/year รองลงมาคือ
ห ญ้ าน ว ล น้ อ ย แ ล ะห ญ้ าม า เล เซี ย  เท่ า กั บ  9.60 
kgCO2e/m2/year และ  8.26 kgCO2e/m2/year ตามลําดับ 
ดงันั้นการปลูกหญา้บนหลงัคานอกจากเป็นการใชพ้ื้นท่ี
ว่างบนหลงัคาให้เกิดประโยชน์ แลว้ยงัช่วยกกัเก็บก๊าซ
เรือนกระจกได้อีกทางหน่ึง ซ่ึงเป็นแนวทางการลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางของนโยบายเมือง
คาร์บอนตํ่าของประเทศดว้ย 
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