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ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดนิต่อการเจริญเตบิโต ผลผลิต  

และการกักเก็บคาร์บอนในดนิของการปลูกข้าวพันธ์ุปทุมธานี 80 

Effects of Tillage Systems and Soil Organic Matter Amendment on Growth, Yield of 

Pathumtani 80 Plantation and Soil Carbon Sequestration on Paddy Soil  
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บทคัดย่อ 

การทดลองนีเ้พ่ือศกึษาผลของการไถพรวนร่วมกบัการเติมอินทรียวตัถุในดินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต

และการกักเก็บคาร์บอนในการปลูกข้าวพันธุ์ปทุมธานี 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in 

Completely Randomized Design ประกอบด้วย 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัท่ี 1 ได้แก่ การไถพรวนปกติ และการลดการไถ

พรวน  และปัจจยัท่ี 2 ได้แก่ การใสอิ่นทรียวตัถใุนดินด้วยพืช 4 ชนิด (ถัว่เขียว โสน ปอเทือง และฟางข้าว) ด้วยวิธีไถ

กลบ ผลการทดลองพบว่า การเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยถัว่เขียวทําให้ข้าวมีความสงูท่ีสดุ ในขณะท่ีผลของการไถ

พรวนร่วมกบัการใสอิ่นทรียวตัถใุนดินไมมี่ผลทําให้ผลผลิตของข้าวแตกตา่งกนัทางสถิติ แตก่ารไถพรวนปกติร่วมกบั

การเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินด้วยถั่วเขียวให้ปริมาณผลผลิตของข้าวมากท่ีสุด คือ 1608 กิโลกรัมต่อไร่ 

นอกจากนีก้ารเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุในดินด้วยโสนส่งผลให้ปริมาณอินทรียวตัถุในดินหลังปลูกข้าวมากท่ีสุด 

รองลงมาคือการเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุในดินด้วยปอเทือง ถัว่เขียว และฟางข้าวตามลําดบั โดยมีความแตกต่าง

กันทางสถิติ (P≤0.01) ส่วนการกักเก็บคาร์บอนนัน้พบว่า การลดการไถพรวนสามารถกักเก็บคาร์บอนในดินได้

มากกว่าการไถพรวนปกติ และมีความแตกต่างกันทางสถิตอย่างมีนัยสําคัญ (P≤0.01) ส่วนการเพ่ิมปริมาณ

อินทรียวตัถุในดินด้วยโสนมีผลทําให้การกกัเก็บคาร์บอนในข้าวมากท่ีสดุ และมีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างมี

นยัสําคญั (P≤0.01)  

 

ABSTRACT 

 This study was conducted to determine the effect of tillage systems and soil organic 

amendments on rice growth, yield of Pathumthani 80 plantation rice and carbon sequestration on paddy 

soil. The experiment was conducted by using 2x4 factorials in complete randomized design. The first 

factor was tillage systems (conventional tillage; to and minimum tillage; t1) and the second factor was 

soil organic amendments (mungbean; p0, sesbania; p1, sunhemp; p2 and rice straw; p3).The results 

was shown that the soil organic amendment by mungbean was given the highest and significantly 
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different (P≤0.01) of plant height  While, the tillage system with soil organic amendment was not 

significantly different in yield, but the conventional tillage with soil organic amendment by mungbean 

can be increased the yield rice amount 1608 kg/rai. In addition, soil organic amendment by sesbania 

was given the highest and significantly different (P≤0.01) of soil organic meter as follow by sunhemp, 

mungbean and rice straw. However, the minimum tillage was significantly different (P≤0.01) and 

increased soil carbon stock in soil; in addition, soil organic amendment by sesbania was significantly 

different (P≤0.01) and increased plant carbon stock.  

Key Words:  rice, tillage, soil organic carbon, soil carbon sequestration 
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คาํนํา 

 ข้าวจดัเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคญัของประเทศและเป็นอาหารหลกัของคนไทย 1ประเทศไทยมีพืน้ท่ีปลกูข้าว

ประมาณ 0 60 ล้านไร่ ซึ่งจําแนกเป็นพืน้ท่ีนาในเขตอาศยันํา้ฝน 45 ล้านไร่ หรือร้อยละ 0 75 และเป็นพืน้ท่ีนาในเขต

ชลประทาน 15 ล้านไร่หรือร้อยละ0 25 (สํานกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) โดยมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ท่ี 452 กิโลกรัม

ตอ่ไร่ ซึง่ปัจจยัท่ีทําให้ผลผลิตตอ่ไร่ตกต่ําท่ีสําคญัเช่น การใช้เมลด็พนัธุ์ข้าวมีคณุภาพต่ํา การใช้เมล็ดพนัธุ์ในอตัราท่ี

ไมเ่หมาะสม และการใช้ปุ๋ ยเคมีและสารเคมีกําจดัศตัรูพืชในปริมาณไม่เหมาะสม เป็นต้น รวมทัง้การปลกูข้าวอย่าง

ตอ่เน่ืองโดยไมมี่การพกันา ทําให้ดินเสื่อมโทรมขาดความอดุมสมบรูณ์ 1นอกจากนีก้ารไถพรวนและลดการไถพรวนมี

ผลตอ่การเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพและทางเคมีของดิน (Yagi et al., 1990) ซึง่สอดคล้องกบั Duiker et al. 

(2003) รายงานว่าระบบการปลกูพืชแบบลดการไถพรวนดิน ทําให้ดินมีเศษพืชปกคลมุดินอยู่ 48% มากกว่าระบบ

การปลกูพืชแบบไถพรวนแบบปกติ เศษพืชเหลา่นีมี้ประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในดิน รวมไปถึงส่งเสริมให้จุลินทรีย์ในดิน

มีปริมาณเพ่ิมขึน้อีกด้วย นอกจากนี ้ถ้าปลกูพืชแบบลดการไถพรวนจะช่วยให้มีปริมาณอินทรียวตัถุในดินมีมากกว่า

การไถพรวนแบบปกติด้วย เพราะวา่การไถพรวนแบบปกติจะเป็นการเพ่ิมอากาศเข้าไปในดินเป็นผลให้จุลินทรีย์ท่ีใช้

ก๊าซออกซิเจนในการหายใจมีกิจกรรมการย่อยสลายอินทรียวตัถุมากขึน้ จึงทําให้ปริมาณอินทรียวตัถุในดินลดลง

อย่างรวดเร็ว  เช่นเดียวกบั Balesdent et al. (1990) กลา่ววา่การปลกูพืชแบบลดการไถพรวน และการทิง้เศษเหลือ

ของพืชปกคลมุดินไว้ สามารถช่วยลดการสูญเสียอินทรียวตัถุในดิน โดยพบว่าชัน้ผิวดินภายใต้สภาพไม่มีการไถ

พรวนหรือลดการไถพรวนเป็นระยะเวลายาวนานมีปริมาณอินทรียวตัถ ุและอินทรีย์คาร์บอนสงูกว่าภายใต้สภาพท่ีมี

การไถพรวนปกติ นอกจากนีส้ริุยา (2549) รายงานวา่การใสปุ่๋ ยพืชสดเป็นปุ๋ ยอินทรีย์ท่ีได้จากการตดัสบัหรือไถกลบ

ลงไปในดินในขณะท่ีพืชยงัเขียวสดอยู่ในช่วงท่ีพืชออกดอก แล้วปลอ่ยให้เกิดการย่อยสลาย สามารถเพ่ิมธาตอุาหาร

พืชและปริมาณอินทรียวัตถุแก่ดิน ซึ่งพืชปุ๋ ยสดท่ีนิยมปลูกทั่วไปเป็นพืชตระกูลถั่ว เน่ืองจากขึน้ได้ง่ายและ

เจริญเติบโตได้ดีแล้ว บริเวณรากของพืชตระกูลถัว่เป็นท่ีอยู่อาศยัของแบคทีเรียพวกไรโซเบียม (Rhizobium sp.) 

ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้กลายเป็นกรดอะมิโนและสารประกอบไนโตรเจนอ่ืนๆให้พืชนําไปใช้ได้  

  ปัจจุบนัพบว่ากิจกรรมในภาคการเกษตรปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาประมาณ 6,615 ล้านตนั

คาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็น 13.5% ของปริมาณทัง้หมด ซึง่กิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเกษตรท่ีปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจกออกมามากท่ีสดุคือ การทําลายป่าเพ่ือเปลี่ยนมาเป็นพืน้ท่ีเพาะปลกู โดยปลดปล่อยออกมาถึง 5,900 ล้าน

ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ หรือคิดเป็น 47.1% ของการปลดปล่อยจากภาคการเกษตรทัง้หมด รองลงมาคือ การ
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ปลดปลอ่ยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากดินโดยการใช้สารเคมี การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากปศสุตัว์ การเผาเศษพืช 

และการทํานา ซึง่คิดเป็น 16.9% 14.3% 5.4% และ 4.9% ตามลําดบั (Brown, 2002) โดยดินเป็นแหล่งเก็บกกั

คาร์บอน (carbon sink) ท่ีมีขนาดใหญ่ และดินยงัช่วยลดและชะลอสภาวะโลกร้อนได้ ซึง่การเก็บกกัคาร์บอนในดิน

เรียกว่าคาร์บอนอินทรีย์ในดิน (soil organic carbon) โดยการเพ่ิมขึน้ของปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ในดินขึน้อยู่กบั

การจดัการดินในการปลกูพืช เช่น การใส่ปุ๋ ยหมกั ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยพืชสด เป็นต้น การเก็บกกัคาร์บอนในระยะ

เวลานานจะส่งผลต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ท่ีเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคญั รายงานว่าดิน

เป็นแหล่งสะสมคาร์บอนท่ีสําคญัแหล่งหนึ่ง ซึ่งการกระจายคาร์บอนอยู่ในดินลึก 1 เมตร ในประเทศไทยพบว่า

ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์รวมทัง้หมด 6,211,706 ล้านกิโลกรัม หรือเท่ากบั 6.21 Pg คิดเป็น 0.046% ของปริมาณ

อินทรีย์คาร์บอนทัง้หมดในโลก (ลดาวลัย์, 2547) ดงันัน้จึงเห็นว่าพืน้ท่ีปลกูข้าวมีศกัยภาพในการเป็นแหล่งเก็บกัก

ธาตุคาร์บอนแหล่งหนึ่ง โดยวัตถุประสงค์การทดลองนีเ้พ่ือศึกษาผลของการลดการไถพรวนและร่วมกับการใส่

อินทรียวตัถใุนดินในการปลกูข้าวท่ีมีผลตอ่การเจริญเติบโตผลผลิตข้าวและการสะสมคาร์บอนในดิน  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

 เลือกแปลงเกษตรกรท่ีปลกูข้าวพนัธุ์ปทุมธานี 80  ต.วงัหว้า อ.ศรีประจนัต์ จ.สพุรรณบุรี ในชุดดินสระบุรี 

ซึง่มีสมบติับางประการทางเคมีและฟิสิกส์ของชุดดินสระบุรีคือ เป็นดินเหนียว สีเทาเข้มและสีนํา้ตาลปนเทาเข้ม มี

จดุประสีนํา้ตาลแก่และสีนํา้ตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็นกรดรุนแรง ปริมาณอินทรียวตัถุค่อนข้างต่ํา ปริมาณ

ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ต่ํา ปริมาณโพแทสเซียมท่ีแลกเปลี่ยนได้สูง และความหนาแน่นรวมของดินเท่ากับ 1.0 

กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยเตรียมแปลงขนาดปลกู 5x5 เมตร จํานวน 32 แปลง ทําการเตรียมกล้าข้าวพันธุ์

ปทมุธานี 80 เพ่ือใช้ในการปักดํา เม่ือข้าวอายุ 20 วนัหลงัเพาะกล้า ทําการปักดําด้วยระยะ 20x20 เซนติเมตร โดย

วางแผนการทดลองแบบ 2X4 Factorial in Completely Randomized Design ประกอบด้วย 2 ปัจจยั ปัจจยัท่ี 1 

คือ การไถพรวนแบบปกติ (conventional tillage; to) และลดการไถพรวน (minimum tillage; t1) ปัจจยัท่ี 2 คือ การ

ใสอิ่นทรียวตัถ ุ4 ชนิด ประกอบด้วย ถัว่เขียว (p0) โสน (p1) ปอเทือง (p2) และฟางข้าว(p3)  โดยปลกูพืชในแปลง

นาเม่ือออกดอกเตม็ท่ี จากนัน้ไถกลบก่อนการเพาะปลกูข้าว แล้วทิง้ระยะก่อนการปลกูข้าวเป็นเวลา 1 เดือน เพ่ือให้

เศษพืชย่อยสลาย จํานวน 4 ซํา้ การใส่ปุ๋ ยแบ่งใส่ 2 ครัง้ ดงันี ้ครัง้ท่ี 1ใส่ 16-20-0 อตัรา 25 กิโลกรัมต่อไร่เม่ือข้าว

อาย ุ7-10 วนัหลงัการปักดํา ครัง้ท่ี 2 ใส่ 46-0-0 อตัรา 10 กิโลกรัมต่อไร่เม่ือข้าวอายุ 45-50 วนัหลงัการปักดํา โดย

เก็บข้อมูลการเจริญเติบโต ได้แก่ ความสูงและจํานวนต้นต่อกอท่ีอายุ 84 วนัหลงัปักดํา โดยวดัความสูงและนับ

จํานวนต้นตอ่กอ ของต้นข้าวท่ีเลือกไว้เพ่ือเป็นตวัแทนของการทดลองในแปลง และเก็บผลผลิตของข้าวหลงัการเก็บ

เก่ียว โดยชัง่นํา้หนักเมล็ดข้าวต่อตารางเมตร เพ่ือหานํา้หนกัของผลผลิต ทําการเก็บตวัอย่างดินก่อนปลกูและหลงั

ปลกู เพ่ือวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวม (bulk density) ของดินโดยวิธี Core method ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 

(ทศันีย์และจงรักษ์, 2542) และปริมาณคาร์บอนทัง้หมดในดิน ด้วยเคร่ือง CN Analyzer แล้วคํานวณหาปริมาณ

คาร์บอนสะสมในดินด้วยปริมาณคาร์บอนในดินคูณด้วยความหนาแน่นของดินคูณด้วยระดับความลึกของดิน  

(นิตยาและคณะ, 2553) และทําการสุม่เก็บตวัอย่างพืชหลงัการเก็บเก่ียวผลผลิต โดยนําตวัอย่างพืชไปอบท่ีอณุหภมิู 

70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วนั หลงัจากนัน้นําไปชัง่หานํา้หนกัแห้ง แล้วนําไปบดละเอียดเพ่ือวิเคราะห์หาปริมาณ

คาร์บอนทัง้หมดพืชด้วยเคร่ือง CN Analyzer แล้วคํานวณหาการกกัเก็บคาร์บอนในพืชด้วยนํา้หนกัแห้งของพืชคณู

ด้วยคา่ความเข้มข้นของคาร์บอนท่ีได้จากการวิเคราะห์ (วสนัต์ และคณะ, 2553) 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 

ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อนิทรียวัตถุต่อการเจริญเตบิโตของข้าว 

ความสงูของข้าว 

 จากการศึกษาการผลของการไถพรวนและลดการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวตัถุต่อการเจริญเติบโต 

พบว่า การลดการไถพรวนร่วมกับการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินด้วยถั่วเขียวให้ความสูงของข้าวมากท่ีสุด คือ 140 

เซนติเมตร (Table 1) เน่ืองจาก ถัว่เขียวมีปมรากท่ีอยู่อาศยัของแบคทีเรียพวกไรโซเบียม (Rhizobium sp.) ช่วยตรึง

ไนโตรเจนจากอากาศให้กลายเป็นกรดอะมิโนและสารประกอบไนโตเจน ทําให้ข้าวนําไปใช้ในการเจริญเติบโตได้ดี 

และยงัช่วยในการบํารุงรักษาความอดุมสมบรูณ์ของดิน (กรมพฒันาท่ีดิน, 2541) 

Table 1 Effects of tillage system and organic matter amendment on plant height at 84 days after 

 transplanting (DAT) 

1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% by Duncan 

method 

 

จํานวนกอของข้าว 

 จํานวนการแตกกอของข้าวท่ีอายุ 84 วนัหลงัการปักดํา พบว่าการไถพรวนและลดการไถพรวนร่วมกบัการ

ใส่อินทรียวตัถุในดินไม่มีผลให้จํานวนการแตกกอของข้าวต่างกันทางสถิติ (P≤0.01) (Figure 2) แต่มีข้อสงัเกต

พบวา่การลดการไถพรวนมีผลให้จํานวนการแตกกอของข้าวสงูกว่าการไถพรวนแบบปกติ และการเพ่ิมอินทรียวตัถุ

ด้วยปอเทือง สามารถทําให้ข้าวแตกกอสงูท่ีสุด เน่ืองจากเม่ือปอเทืองออกดอกเต็มท่ีจะมีกรดท่ีเกิดจากการสลาย

ของพืชปุ๋ ยสดช่วยละลายธาตอุาหารในดินให้แก่พืชได้ดีมากย่ิงขึน้ และช่วยในการควบคุมหรือตดัวงจรวชัพืชบาง

ชนิดได้เป็นอย่างดี เพราะปอเทืองเป็นพืชตระกูลถั่วสามารถดึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ เม่ือเน่าเป่ือย

ไนโตรเจนท่ีสะสมจะถูกปลดปล่อยออกมาในรูปของแอมโมเนียมท่ีข้าวสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทําให้ข้าวมี

ความอุดมสมบูรณ์ รากลึกแตกกอได้ดี ทรงพุ่มตัง้ตรง ลําต้นแกร่ง เหนียว ใบแข็งแรง ตัง้ตรง หาอาหารและ

สงัเคราะห์แสง ได้ดีมีความต้านทานตอ่โรคและแมลงศตัรูพืชต้นข้าวจะไมล้่มเม่ือออกรวงเต็มท่ี  จึงทําให้การลดการ

ไถพรวนร่วมกบัการปลกูปอเทืองให้จํานวนการแตกกอของข้าวสงู (สมาน,2555) 

 

Treatment Conventional (t0) Minimum-Tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (p0) 140 140 140a1/ 

Sunhemp  (p1) 134 134 134b 

 Sesbania (p2) 128 130 129b 

Rice Straw (p3) 135 129 132b 

Average (t) 134 133  

C.V. (%)  5.12  
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Table 2 Effects of tillage system and organic matter amendment on tiller number at 84 DAT 

1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% by Duncan 

method 

 

 ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อนิทรียวัตถุในดนิต่อผลผลิต (กโิลกรัมต่อไร่) 

 ปัจจัยด้านการไถพรวนและปัจจัยการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินไม่มีผลทําให้ผลผลิตของข้าวแตกต่างกัน

(P≤0.01) (Table 3) อย่างไรก็ตามการลดการไถพรวนร่วมกบัการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยถัว่เขียวให้ผลผลิตของ

ข้าวสูง และการลดการไถพรวนร่วมกับการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินด้วยฟางข้าวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

(P≤0.01) 

 

Table 3 Effects of tillage system and organic matter amendment on yield (kg/1600m2) 

 

 ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อนิทรียวัตถุในดนิต่อปริมาณอนิทรียวัตถุในดนิ 

จากการศึกษาผลของการไถพรวนและลดการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดินต่อปริมาณ

อินทรียวัตถุในดิน พบว่าปัจจัยด้านการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินด้วยถั่วเขียว โสน ปอเทือง และฟางข้าวมีผลให้

ปริมาณอินทรียวตัถใุนดินตา่งกนัทางสถิติ(P≤0.01)  (Table 4) กล่าวคือการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยการไถกลบ

ถัว่เขียว โสน และปอเทืองให้ปริมาณอินทรียวตัถใุนดินหลงัการเก็บเก่ียวมากกวา่การเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยฟาง

ข้าว นอกจากนีก้ารลดการไถพรวนมีผลให้ปริมาณอินทรียวตัถสุงูกวา่การไถพรวนแบบปกติ เน่ืองจากการลดการไถ

พรวนไมทํ่าให้มีการรบกวนกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต ทําให้กิจกรรมการย่อยสลายเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติ เม่ือมี

การย่อยสลายสารอินทรีย์ทําให้ธาตอุาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชปลดปล่อยมามากขึน้ ทําให้ดินมีความอดุสมบูรณ์ 

ขณะท่ีการไถพรวนแบบปกติจเป็นการเพ่ิมอากาศเข้าไปในดินเป็นผลให้จุลินทรีย์ท่ีใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจมี

Treatment Conventional (t0) Minimum-tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (p0) 140.2 140.6 140.4a1/ 

Sunhemp  (p1) 134.1 134.0 134.0b 

 Sesbania (p2) 128.4 130.6 129.5b 

Rice Straw (p3) 135.4 129.5 132.4b 

Average (t) 134.6 133.7  

C.V. (%)  5.12  

Treatment Conventional (t0) Minimum-tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (p0) 1608 1342 1475 

Sesbania (p1)   958 1385 1171 

Sunhemp (p2) 1404 1504 1454 

Rice Straw (p3) 1400 1461 1430 

Average (t) 1343 1423  

C.V. (%)  18.19  
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กิจกรรมการย่อยสลายอินทรียวตัถุมากขึน้ จึงทําให้ปริมาณอินทรียวตัถุในดินลดลงอย่างรวดเร็ว (Duiker et al., 

2003) และการลดการไถพรวนร่วมกับการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยปอเทืองมีปริมาณอินทรียวตัถุสูงท่ีสุด ทัง้นี ้

เน่ืองจากการไถกลบปอเทืองลงไปในดินทําให้อินทรียวตัถใุนดินเพ่ิมขึน้ หลงัจากพืชนัน้สลายตวัสมบูรณ์แล้วยงัเป็น

การชดเชยปริมาณอินทรียวตัถใุนดินท่ีสญูเสียไปได้  

 

Table 4 Effects of tillage system and organic matter amendment on organic matter (%) 

1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% by Duncan 

method 

 

ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อนิทรียวัตถุในดินที่มีผลต่อความหนาแน่นของดนิ (กรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร) 

 จากการศึกษาผลของการไถพรวนและลดการไถพรวนร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดินท่ีมีผลต่อความ

หนาแน่นของดิน พบว่าทัง้ 2 ปัจจยั คือ การไถพรวนปกติและลดการไถพรวนร่วมกบัการใส่อินทรียวตัถุในดินต่อ

ความหนาแน่นรวมของดินท่ีอายุการเก็บเก่ียวไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ(P≤0.01) (Table 5) โดยการไถพรวน

แบบปกติให้ความหนาแน่นรวมของดินน้อยกว่าการลดการไถพรวน เน่ืองจากการไถพรวนทําให้ชัน้ดินบริเวณราก

พืชร่วนซุยขึน้ แตใ่นทางตรงกนัข้ามการใช้เคร่ืองจกัรกลเกษตรขนาดใหญ่กลบัทําให้ดินชัน้ล่างมีความแน่นทึบมาก

ย่ิงขึน้ นอกจากนีก้ารไถพรวนปกติร่วมกับการการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยปอเทืองมีความหนาแน่นรวมของดิน

น้อยสดุ และใกล้เคียงกบัการไถพรวนปกติร่วมกบัการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยฟางข้าวและโสน ในขณะท่ีการลด

การไถพรวนร่วมกบัการเพ่ิมอินทรียวตัถใุนดินด้วยฟางข้าวมีผลให้ความหนาแน่นรวมของดินน้อยสดุ และใกล้เคียง

กบัการลดการไถพรวนร่วมกบัการเพ่ิมอินทรียวตัถใุนดินด้วยถัว่เขียวและโสน 

Treatment Conventional (t0) Minimum-tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (po) 3.97 4.13 4.05a1/ 

Sesbania    (p1) 4.27 4.19 4.23a 

Sunhemp   (p2) 4.28 4.35 4.32a 

Rice Straw (p3) 2.94 2.79 2.87b 

Average (t) 3.67 3.87  

C.V. (%)  14.19  
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Table 5 Effects of tillage system and organic matter amendment on soil bulk density at 84 days after 

 transplanting (g/cm3) 

 

ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อนิทรียวัตถุในดินต่อปริมาณการกักเกบ็คาร์บอนในดนิ (กโิลกรัม

ต่อไร่) 

 การลดการไถพรวนส่งผลให้การกักเก็บคาร์บอนในดินมากว่าการไถพรวนปกติและแตกต่างกันทางสถิติ 

(Table 6) อาจเน่ืองจากการลดการไถพรวนอาจส่งผลรบกวนการทํางานของกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินลดลง ทํา

ให้กิจกรรมการย่อยสลายเป็นไปตามกลไกทางธรรมชาติ ส่งผลให้ดินมีปรืมาณอินทรียวตัถุในดินเพ่ิมขึน้ (Chan, 

2003) ในขณะท่ีการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยโสนให้การกักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าพืชชนิดอ่ืน อาจเน่ืองมาจาก

เม่ือทําการไถกลบโสนเพ่ือเพ่ิมอินทรียวตัถใุนดิน ทําให้สมบติัทางกายภาพของดินดีขึน้ เช่นดินร่วนซุย และทําให้ดิน

เกาะจบัตวักนัได้ดี ส่งผลให้โครงสร้างของดินดีขึน้ ทําให้รากพืชดดูธาตอุาหารได้ดีย่ิงขึน้ จึงส่งผลให้ปัจจยัการลด

การไถพรวนร่วมกับการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยโสนมีการกกัเก็บคาร์บอนสงู รองลงมาคือ การลดการไถพรวน

ร่วมกับการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยปอเทือง และการลดการไถพรวนร่วมกับการเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยถั่ว

เขียว  

 

Table 6 Effects of tillage system and organic matter amendment on carbon stock in soil at 84 DAT 

 (kg/1600 m2) 

1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% by Duncan 

method 

Treatment Conventional  (t0) Minimum-tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (p0) 0.81 0.86 0.84 

Sesbania  (p1) 0.78 0.87 0.82 

Sunhemp  (p2) 0.71 0.96 0.83 

Rice Straw (p3) 0.77 0.85 0.81 

Average (t) 0.77 0.88  

C.V. (%)  3.15  

Treatment Conventional  (t0) Minimum-tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (p0) 40.92 51.14 45.86 

Sesbania (p1) 46.90 59.44 49.11 

Sunhemp  (p2) 39.73 52.57 49.58 

Rice Straw (p3) 45.78 49.28 48.46 

Average (t) 43.33b 53.18a1/  

C.V. (%)  10.78  
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ผลของระบบการไถพรวนร่วมกับการใส่อนิทรียวัตถุในดิน ต่อปริมาณการสะสมคาร์บอนในพืช (กิโลกรัม

ต่อไร่) 

 จากการศกึษาผลของระบบการไถพรวนร่วมกบัการใสอิ่นทรียวตัถใุนดินตอ่การสะสมคาร์บอนในพืช พบว่า

ปัจจยัการไถพรวนไมมี่ผลให้อตัราการสะสมคาร์บอนในพืชตา่งกนั(P≤0.01)  โดยการลดการไถพรวนสามารถสะสม

คาร์บอนในพืชสงูกว่าการไถพรวนแบบปกติ อาจเน่ืองมาจากการลดการไถพรวนทําให้การย่อยสลายสารอินทรีย์

เกิดขึน้อย่างช้าๆ ปลดปลอ่ยธาตอุาหารให้พืชอย่างช้าๆ ทําให้พืชดดูธาตอุาหารท่ีได้จากการย่อยสลายเก็บสะสมไว้

ในพืชได้ (Graham et al, 2002) ในขณะท่ีปัจจยัการใส่อินทรียวตัถุ 4 ชนิดมีผลทําให้การกกัเก็บคาร์บอนของพืช

ต่างกันทางสถิติ กล่าวคือการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินด้วยถั่วเขียวสามารถเพ่ิมการสะสมคาร์บอนในพืชได้สูง 

รองลงมาคือการเพ่ิมอินทรียวัตถุในดินด้วยปอเทือง ฟางข้าว และโสน (Table 7) จึงส่งผลการลดการไถพรวน

ร่วมกบัการเพ่ิมอินทรียวตัถใุนดินด้วยถัว่เขียวมีการสะสมคาร์บอนในพืชสงู รองลงมาคือการลดการไถพรวนร่วมกบั

การเพ่ิมอินทรียวตัถใุนดินด้วยปอเทือง 

 

Table 7 Effects of tillage system and organic matter amendments on carbon stock in rice at 84 DAT 

(kg/1600 m2) 

1/Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% by Duncan 

method 

 

สรุป 

การเพ่ิมอินทรียวตัถุในดินด้วยถัว่เขียวมีแนวโน้มทําให้ความสูงของข้าวสงู ในขณะท่ีผลของการไถพรวน

ร่วมกับการใส่อินทรียวัตถุในดินไม่มีผลทําให้ผลผลิตของข้าวแตกต่างกันมากท่ีสุด นอกจากนีก้ารเพ่ิมปริมาณ

อินทรียวตัถุในดินด้วยโสนส่งผลให้ปริมาณอินทรียวตัถุในดินหลงัปลกูข้าวมากท่ีสดุ รองลงมาคือการเพ่ิมปริมาณ

อินทรียวตัถใุนดินด้วยปอเทือง ถัว่เขียว และฟางข้าวตามลําดบั รวมทัง้การไถพรวนปกติและลดการไถพรวนร่วมกบั

การใส่อินทรียวตัถุในดินไม่มีผลทําให้ต่อความหนาแน่นรวมของดินแตกต่างกนัส่วนการกกัเก็บคาร์บอนนัน้พบว่า 

การลดการไถพรวนสามารถกกัเก็บคาร์บอนในดินได้มากท่ีสดุ และการเพ่ิมปริมาณอินทรียวตัถุในดินด้วยโสนมีผล

ทําให้การกกัเก็บคาร์บอนในพืชมากท่ีสดุ  

 

Treatment Conventional (t0) Minimum-tillage (t1) Average (p) 

Mung Bean (p0) 84.2 93.88 89.04a1/ 

Sesbania (p1) 78.49 64.94 71.71d 

Sunhemp  (p2) 82.35 84.95 83.65b 

Rice Straw (p3) 78.22 81.36 79.79c 

Average (t) 80.82 81.28  

C.V. (%)          8.61  
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