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บทคัดย่ อ
การทดลองนี ้เพื่อศึกษาผลของการไถพรวนร่ วมกับการเติมอินทรี ยวัตถุในดินต่อการเจริ ญเติบโต ผลผลิต
และการกักเก็บคาร์ บอนในการปลูกข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 80 โดยวางแผนการทดลองแบบ 2x4 Factorial in
Completely Randomized Design ประกอบด้ วย 2 ปั จจัยคือ ปั จจัยที่ 1 ได้ แก่ การไถพรวนปกติ และการลดการไถ
พรวน และปั จจัยที่ 2 ได้ แก่ การใส่อินทรี ยวัตถุในดินด้ วยพืช 4 ชนิด (ถัว่ เขียว โสน ปอเทือง และฟางข้ าว) ด้ วยวิธีไถ
กลบ ผลการทดลองพบว่า การเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถัว่ เขียวทําให้ ข้าวมีความสูงที่สดุ ในขณะที่ผลของการไถ
พรวนร่ วมกับการใส่อินทรี ยวัตถุในดินไม่มีผลทําให้ ผลผลิตของข้ าวแตกต่างกันทางสถิติ แต่การไถพรวนปกติร่วมกับ
การเพิ่ ม ปริ ม าณอิ น ทรี ย วัต ถุใ นดิ น ด้ วยถั่วเขี ย วให้ ป ริ ม าณผลผลิ ต ของข้ าวมากที่ สุด คื อ 1608 กิ โลกรั ม ต่ อ ไร่
นอกจากนี ก้ ารเพิ่ มปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยโสนส่งผลให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินหลังปลูกข้ าวมากที่ สุด
รองลงมาคือการเพิ่มปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทือง ถัว่ เขียว และฟางข้ าวตามลําดับ โดยมีความแตกต่าง
กันทางสถิ ติ (P≤0.01) ส่วนการกักเก็บคาร์ บอนนัน้ พบว่า การลดการไถพรวนสามารถกักเก็บคาร์ บอนในดินได้
มากกว่าการไถพรวนปกติ และมีค วามแตกต่างกัน ทางสถิ ตอย่ างมี นัย สําคัญ (P≤0.01) ส่วนการเพิ่ มปริ ม าณ
อินทรี ยวัตถุในดินด้ วยโสนมีผลทําให้ การกักเก็บคาร์ บอนในข้ าวมากที่สดุ และมีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยสําคัญ (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
e-mail address: pare_redzamurai@hotmail.com

คํานํา
ข้ าวจัดเป็ นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศและเป็ นอาหารหลักของคนไทย ประเทศไทยมีพื ้นที่ปลูกข้ าว
ประมาณ 60 ล้ านไร่ ซึ่งจําแนกเป็ นพื ้นที่นาในเขตอาศัยนํา้ ฝน 45 ล้ านไร่ หรื อร้ อยละ 75 และเป็ นพืน้ ที่นาในเขต
ชลประทาน 15 ล้ านไร่ หรื อร้ อยละ 25 (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) โดยมีผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 452 กิโลกรัม
ต่อไร่ ซึง่ ปั จจัยที่ทําให้ ผลผลิตต่อไร่ ตกตํ่าที่สําคัญเช่น การใช้ เมล็ดพันธุ์ข้าวมีคณ
ุ ภาพตํ่า การใช้ เมล็ดพันธุ์ในอัตราที่
ไม่เหมาะสม และการใช้ ปยเคมี
ุ๋
และสารเคมีกําจัดศัตรู พืชในปริ มาณไม่เหมาะสม เป็ นต้ น รวมทังการปลู
้
กข้ าวอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่มีการพักนา ทําให้ ดินเสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี ้การไถพรวนและลดการไถพรวนมี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพทางกายภาพและทางเคมีของดิน (Yagi et al., 1990) ซึง่ สอดคล้ องกับ Duiker et al.
(2003) รายงานว่าระบบการปลูกพืชแบบลดการไถพรวนดิน ทําให้ ดินมีเศษพืชปกคลุมดินอยู่ 48% มากกว่าระบบ
การปลูกพืชแบบไถพรวนแบบปกติ เศษพืชเหล่านี ้มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในดิน รวมไปถึงส่งเสริ มให้ จุลินทรี ย์ในดิน
มีปริ มาณเพิ่มขึ ้นอีกด้ วย นอกจากนี ้ ถ้ าปลูกพืชแบบลดการไถพรวนจะช่วยให้ มีปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินมีมากกว่า
การไถพรวนแบบปกติด้วย เพราะว่าการไถพรวนแบบปกติจะเป็ นการเพิ่มอากาศเข้ าไปในดินเป็ นผลให้ จุลินทรี ย์ที่ใช้
ก๊ าซออกซิเจนในการหายใจมีกิจกรรมการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุมากขึ ้น จึงทําให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินลดลง
อย่างรวดเร็ ว เช่นเดียวกับ Balesdent et al. (1990) กล่าวว่าการปลูกพืชแบบลดการไถพรวน และการทิ ้งเศษเหลือ
ของพืชปกคลุมดินไว้ สามารถช่วยลดการสูญเสียอินทรี ยวัตถุในดิน โดยพบว่าชันผิ
้ วดินภายใต้ สภาพไม่มีการไถ
พรวนหรื อลดการไถพรวนเป็ นระยะเวลายาวนานมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุ และอินทรี ย์คาร์ บอนสูงกว่าภายใต้ สภาพที่มี
การไถพรวนปกติ นอกจากนี ้สุริยา (2549) รายงานว่าการใส่ปยพื
ุ๋ ชสดเป็ นปุ๋ ยอินทรี ย์ที่ได้ จากการตัดสับหรื อไถกลบ
ลงไปในดินในขณะที่พืชยังเขียวสดอยู่ในช่วงที่พืชออกดอก แล้ วปล่อยให้ เกิดการย่อยสลาย สามารถเพิ่มธาตุอาหาร
พื ชและปริ มาณอินทรี ยวัต ถุแก่ดิน ซึ่งพื ชปุ๋ ยสดที่ นิยมปลูกทั่วไปเป็ นพื ชตระกูล ถั่ว เนื่ องจากขึน้ ได้ ง่ายและ
เจริ ญเติบโตได้ ดีแล้ ว บริ เวณรากของพืชตระกูลถัว่ เป็ นที่อยู่อาศัยของแบคทีเรี ยพวกไรโซเบียม (Rhizobium sp.)
ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้ กลายเป็ นกรดอะมิโนและสารประกอบไนโตรเจนอื่นๆให้ พืชนําไปใช้ ได้
ปั จจุบนั พบว่ากิจกรรมในภาคการเกษตรปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกออกมาประมาณ 6,615 ล้ านตัน
คาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อคิดเป็ น 13.5% ของปริ มาณทังหมด
้
ซึง่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตรที่ปลดปล่อยก๊ าซเรื อน
กระจกออกมามากที่สดุ คือ การทําลายป่ าเพื่อเปลี่ยนมาเป็ นพื ้นที่เพาะปลูก โดยปลดปล่อยออกมาถึง 5,900 ล้ าน
ตันคาร์ บอนไดออกไซด์ หรื อคิดเป็ น 47.1% ของการปลดปล่อยจากภาคการเกษตรทังหมด
้
รองลงมาคือ การ
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ปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์จากดินโดยการใช้ สารเคมี การปลดปล่อยก๊ าซมีเทนจากปศุสตั ว์ การเผาเศษพืช
และการทํานา ซึง่ คิดเป็ น 16.9% 14.3% 5.4% และ 4.9% ตามลําดับ (Brown, 2002) โดยดินเป็ นแหล่งเก็บกัก
คาร์ บอน (carbon sink) ที่มีขนาดใหญ่ และดินยังช่วยลดและชะลอสภาวะโลกร้ อนได้ ซึง่ การเก็บกักคาร์ บอนในดิน
เรี ยกว่าคาร์ บอนอินทรี ย์ในดิน (soil organic carbon) โดยการเพิ่มขึ ้นของปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์ในดินขึ ้นอยู่กบั
การจัดการดินในการปลูกพืช เช่น การใส่ปุ๋ยหมัก ปุ๋ ยคอก และปุ๋ ยพืชสด เป็ นต้ น การเก็บกักคาร์ บอนในระยะ
เวลานานจะส่งผลต่อการลดการปลดปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ที่เป็ นก๊ าซเรื อนกระจกที่สําคัญ รายงานว่าดิน
เป็ นแหล่งสะสมคาร์ บอนที่สําคัญแหล่งหนึ่ง ซึ่งการกระจายคาร์ บอนอยู่ในดินลึก 1 เมตร ในประเทศไทยพบว่า
ปริ มาณคาร์ บอนอินทรี ย์รวมทังหมด
้
6,211,706 ล้ านกิโลกรัม หรื อเท่ากับ 6.21 Pg คิดเป็ น 0.046% ของปริ มาณ
อินทรี ย์คาร์ บอนทังหมดในโลก
้
(ลดาวัลย์, 2547) ดังนันจึ
้ งเห็นว่าพื ้นที่ปลูกข้ าวมีศกั ยภาพในการเป็ นแหล่งเก็บกัก
ธาตุคาร์ บอนแหล่งหนึ่ง โดยวัตถุประสงค์ การทดลองนี เ้ พื่ อศึกษาผลของการลดการไถพรวนและร่ วมกับการใส่
อินทรี ยวัตถุในดินในการปลูกข้ าวที่มีผลต่อการเจริ ญเติบโตผลผลิตข้ าวและการสะสมคาร์ บอนในดิน

อุปกรณ์ และวิธีการ
เลือกแปลงเกษตรกรที่ปลูกข้ าวพันธุ์ปทุมธานี 80 ต.วังหว้ า อ.ศรี ประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ในชุดดินสระบุรี
ซึง่ มีสมบัติบางประการทางเคมีและฟิ สิกส์ของชุดดินสระบุรีคือ เป็ นดินเหนียว สีเทาเข้ มและสีนํ ้าตาลปนเทาเข้ ม มี
จุดประสีนํ ้าตาลแก่และสีนํ ้าตาลปนเหลือง ปฏิกิริยาของดินเป็ นกรดรุ นแรง ปริ มาณอินทรี ยวัตถุค่อนข้ างตํ่า ปริ มาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็ นประโยชน์ตํ่า ปริ มาณโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ สูง และความหนาแน่นรวมของดินเท่ากับ 1.0
กรั มต่อลูกบาศก์เซนติเมตร โดยเตรี ยมแปลงขนาดปลูก 5x5 เมตร จํานวน 32 แปลง ทําการเตรี ยมกล้ าข้ าวพันธุ์
ปทุมธานี 80 เพื่อใช้ ในการปั กดํา เมื่อข้ าวอายุ 20 วันหลังเพาะกล้ า ทําการปั กดําด้ วยระยะ 20x20 เซนติเมตร โดย
วางแผนการทดลองแบบ 2X4 Factorial in Completely Randomized Design ประกอบด้ วย 2 ปั จจัย ปั จจัยที่ 1
คือ การไถพรวนแบบปกติ (conventional tillage; to) และลดการไถพรวน (minimum tillage; t1) ปั จจัยที่ 2 คือ การ
ใส่อินทรี ยวัตถุ 4 ชนิด ประกอบด้ วย ถัว่ เขียว (p0) โสน (p1) ปอเทือง (p2) และฟางข้ าว(p3) โดยปลูกพืชในแปลง
นาเมื่อออกดอกเต็มที่ จากนันไถกลบก่
้
อนการเพาะปลูกข้ าว แล้ วทิ ้งระยะก่อนการปลูกข้ าวเป็ นเวลา 1 เดือน เพื่อให้
เศษพืชย่อยสลาย จํานวน 4 ซํ ้า การใส่ปุ๋ยแบ่งใส่ 2 ครัง้ ดังนี ้ ครัง้ ที่ 1ใส่ 16-20-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้ าว
อายุ 7-10 วันหลังการปั กดํา ครัง้ ที่ 2 ใส่ 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อข้ าวอายุ 45-50 วันหลังการปั กดํา โดย
เก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโต ได้ แก่ ความสูงและจํานวนต้ นต่อกอที่อายุ 84 วันหลังปั กดํา โดยวัดความสูงและนับ
จํานวนต้ นต่อกอ ของต้ นข้ าวที่เลือกไว้ เพื่อเป็ นตัวแทนของการทดลองในแปลง และเก็บผลผลิตของข้ าวหลังการเก็บ
เกี่ยว โดยชัง่ นํ ้าหนักเมล็ดข้ าวต่อตารางเมตร เพื่อหานํา้ หนักของผลผลิต ทําการเก็บตัวอย่างดินก่อนปลูกและหลัง
ปลูก เพื่อวิเคราะห์หาความหนาแน่นรวม (bulk density) ของดินโดยวิธี Core method ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดิน
(ทัศนีย์และจงรักษ์ , 2542) และปริ มาณคาร์ บอนทัง้ หมดในดิน ด้ วยเครื่ อง CN Analyzer แล้ วคํานวณหาปริ มาณ
คาร์ บอนสะสมในดินด้ วยปริ มาณคาร์ บอนในดินคูณด้ วยความหนาแน่นของดินคูณด้ วยระดับความลึกของดิน
(นิตยาและคณะ, 2553) และทําการสุม่ เก็บตัวอย่างพืชหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยนําตัวอย่างพืชไปอบที่อณ
ุ หภูมิ
70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 วัน หลังจากนันนํ
้ าไปชัง่ หานํ ้าหนักแห้ ง แล้ วนําไปบดละเอียดเพื่อวิเคราะห์หาปริ มาณ
คาร์ บอนทังหมดพื
้
ชด้ วยเครื่ อง CN Analyzer แล้ วคํานวณหาการกักเก็บคาร์ บอนในพืชด้ วยนํ ้าหนักแห้ งของพืชคูณ
ด้ วยค่าความเข้ มข้ นของคาร์ บอนที่ได้ จากการวิเคราะห์ (วสันต์ และคณะ, 2553)
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ผลการทดลองและวิจารณ์
ผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่ อนิ ทรี ยวัตถุต่อการเจริญเติบโตของข้ าว
ความสูงของข้ าว
จากการศึกษาการผลของการไถพรวนและลดการไถพรวนร่ วมกับการใส่อินทรี ยวัตถุต่อการเจริ ญเติบโต
พบว่า การลดการไถพรวนร่ วมกับการเพิ่ มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถั่วเขี ยวให้ ความสูงของข้ าวมากที่ สุด คือ 140
เซนติเมตร (Table 1) เนื่องจาก ถัว่ เขียวมีปมรากที่อยู่อาศัยของแบคทีเรี ยพวกไรโซเบียม (Rhizobium sp.) ช่วยตรึ ง
ไนโตรเจนจากอากาศให้ กลายเป็ นกรดอะมิโนและสารประกอบไนโตเจน ทําให้ ข้าวนําไปใช้ ในการเจริ ญเติบโตได้ ดี
และยังช่วยในการบํารุ งรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2541)
Table 1 Effects of tillage system and organic matter amendment on plant height at 84 days after
transplanting (DAT)
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
1/

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

จํานวนกอของข้ าว
จํานวนการแตกกอของข้ าวที่อายุ 84 วันหลังการปั กดํา พบว่าการไถพรวนและลดการไถพรวนร่ วมกับการ
ใส่อินทรี ยวัตถุในดินไม่มีผลให้ จํานวนการแตกกอของข้ าวต่างกันทางสถิติ (P≤0.01) (Figure 2) แต่มีข้อสังเกต
พบว่าการลดการไถพรวนมีผลให้ จํานวนการแตกกอของข้ าวสูงกว่าการไถพรวนแบบปกติ และการเพิ่มอินทรี ยวัตถุ
ด้ วยปอเทือง สามารถทําให้ ข้าวแตกกอสูงที่สุด เนื่องจากเมื่อปอเทืองออกดอกเต็มที่จะมีกรดที่เกิดจากการสลาย
ของพืชปุ๋ ยสดช่วยละลายธาตุอาหารในดินให้ แก่พืชได้ ดีมากยิ่งขึน้ และช่วยในการควบคุมหรื อตัดวงจรวัชพืชบาง
ชนิ ดได้ เป็ นอย่างดี เพราะปอเทื องเป็ นพืชตระกูลถั่วสามารถดึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ เมื่อเน่าเปื่ อย
ไนโตรเจนที่สะสมจะถูกปลดปล่อยออกมาในรู ปของแอมโมเนียมที่ข้าวสามารถนําไปใช้ ประโยชน์ ได้ ทําให้ ข้าวมี
ความอุด มสมบูร ณ์ รากลึก แตกกอได้ ดี ทรงพุ่ม ตัง้ ตรง ลํ าต้ น แกร่ ง เหนี ย ว ใบแข็ ง แรง ตัง้ ตรง หาอาหารและ
สังเคราะห์แสง ได้ ดีมีความต้ านทานต่อโรคและแมลงศัตรู พืชต้ นข้ าวจะไม่ล้มเมื่อออกรวงเต็มที่ จึงทําให้ การลดการ
ไถพรวนร่ วมกับการปลูกปอเทืองให้ จํานวนการแตกกอของข้ าวสูง (สมาน,2555)
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Table 2 Effects of tillage system and organic matter amendment on tiller number at 84 DAT

1/

Treatment
Mung Bean (p0)
Sunhemp (p1)
Sesbania (p2)
Rice Straw (p3)
Average (t)
C.V. (%)

Conventional (t0)
140.2
134.1
128.4
135.4
134.6

Minimum-tillage (t1)
140.6
134.0
130.6
129.5
133.7
5.12

Average (p)
140.4a1/
134.0b
129.5b
132.4b

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

ผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่ อนิ ทรี ยวัตถุในดินต่ อผลผลิต (กิโลกรั มต่ อไร่ )
ปั จจัยด้ านการไถพรวนและปั จ จัยการเพิ่ มอินทรี ย วัตถุในดิน ไม่มีผลทํ าให้ ผลผลิต ของข้ าวแตกต่างกัน
(P≤0.01) (Table 3) อย่างไรก็ตามการลดการไถพรวนร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถัว่ เขียวให้ ผลผลิตของ
ข้ าวสูง และการลดการไถพรวนร่ วมกับการเพิ่ มอิน ทรี ยวัตถุในดิ นด้ วยฟางข้ าวไม่มี ความแตกต่างกันทางสถิ ติ
(P≤0.01)
Table 3 Effects of tillage system and organic matter amendment on yield (kg/1600m2)
Treatment
Mung Bean (p0)
Sesbania (p1)
Sunhemp (p2)
Rice Straw (p3)
Average (t)
C.V. (%)

Conventional (t0)
1608
958
1404
1400
1343

Minimum-tillage (t1)
1342
1385
1504
1461
1423
18.19

Average (p)
1475
1171
1454
1430

ผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่ อนิ ทรี ยวัตถุในดินต่ อปริมาณอินทรี ยวัตถุในดิน
จากการศึก ษาผลของการไถพรวนและลดการไถพรวนร่ ว มกับ การใส่ อิ น ทรี ย วัต ถุ ใ นดิ น ต่ อ ปริ ม าณ
อินทรี ยวัตถุในดิ น พบว่าปั จจัย ด้ านการเพิ่ มอิ นทรี ยวัตถุในดิ นด้ วยถั่วเขี ยว โสน ปอเทื อง และฟางข้ าวมีผ ลให้
ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินต่างกันทางสถิติ(P≤0.01) (Table 4) กล่าวคือการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยการไถกลบ
ถัว่ เขียว โสน และปอเทืองให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินหลังการเก็บเกี่ยวมากกว่าการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยฟาง
ข้ าว นอกจากนี ้การลดการไถพรวนมีผลให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุสงู กว่าการไถพรวนแบบปกติ เนื่องจากการลดการไถ
พรวนไม่ทําให้ มีการรบกวนกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต ทําให้ กิจกรรมการย่อยสลายเป็ นไปตามกลไกทางธรรมชาติ เมื่อมี
การย่อยสลายสารอินทรี ย์ทําให้ ธาตุอาหารที่เป็ นประโยชน์ต่อพืชปลดปล่อยมามากขึ ้น ทําให้ ดินมีความอุดสมบูรณ์
ขณะที่การไถพรวนแบบปกติจเป็ นการเพิ่มอากาศเข้ าไปในดินเป็ นผลให้ จุลินทรี ย์ที่ใช้ ก๊าซออกซิเจนในการหายใจมี
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กิจกรรมการย่อยสลายอินทรี ยวัตถุมากขึ ้น จึงทําให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินลดลงอย่างรวดเร็ ว (Duiker et al.,
2003) และการลดการไถพรวนร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทืองมีปริ มาณอินทรี ยวัตถุสูงที่สุด ทัง้ นี ้
เนื่องจากการไถกลบปอเทืองลงไปในดินทําให้ อินทรี ยวัตถุในดินเพิ่มขึ ้น หลังจากพืชนันสลายตั
้
วสมบูรณ์ แล้ วยังเป็ น
การชดเชยปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินที่สญ
ู เสียไปได้
Table 4 Effects of tillage system and organic matter amendment on organic matter (%)
Treatment
Mung Bean (po)
Sesbania (p1)
Sunhemp (p2)
Rice Straw (p3)
Average (t)
C.V. (%)

Conventional (t0)
3.97
4.27
4.28
2.94
3.67

Minimum-tillage (t1)
4.13
4.19
4.35
2.79
3.87
14.19

1/

Average (p)
4.05a1/
4.23a
4.32a
2.87b

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

ผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่ อนิ ทรี ยวัตถุในดินที่มีผลต่ อความหนาแน่ นของดิน (กรั มต่ อ
ลูกบาศก์ เมตร)
จากการศึกษาผลของการไถพรวนและลดการไถพรวนร่ วมกับการใส่อินทรี ยวัตถุในดินที่มีผลต่อความ
หนาแน่นของดิน พบว่าทัง้ 2 ปั จจัย คือ การไถพรวนปกติและลดการไถพรวนร่ วมกับการใส่อินทรี ยวัตถุในดินต่อ
ความหนาแน่นรวมของดินที่อายุการเก็บเกี่ยวไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ(P≤0.01) (Table 5) โดยการไถพรวน
แบบปกติให้ ความหนาแน่นรวมของดินน้ อยกว่าการลดการไถพรวน เนื่องจากการไถพรวนทําให้ ชนดิ
ั ้ นบริ เวณราก
พืชร่ วนซุยขึ ้น แต่ในทางตรงกันข้ ามการใช้ เครื่ องจักรกลเกษตรขนาดใหญ่กลับทําให้ ดินชันล่
้ างมีความแน่นทึบมาก
ยิ่งขึน้ นอกจากนี ้การไถพรวนปกติร่วมกับการการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทืองมีความหนาแน่นรวมของดิน
น้ อยสุด และใกล้ เคียงกับการไถพรวนปกติร่วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยฟางข้ าวและโสน ในขณะที่การลด
การไถพรวนร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยฟางข้ าวมีผลให้ ความหนาแน่นรวมของดินน้ อยสุด และใกล้ เคียง
กับการลดการไถพรวนร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถัว่ เขียวและโสน
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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)
Treatment
Mung Bean (p0)
Sesbania (p1)
Sunhemp (p2)
Rice Straw (p3)
Average (t)
C.V. (%)

Conventional (t0)
0.81
0.78
0.71
0.77
0.77

Minimum-tillage (t1)
0.86
0.87
0.96
0.85
0.88
3.15

Average (p)
0.84
0.82
0.83
0.81

ผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่ อนิ ทรี ยวัตถุในดินต่ อปริมาณการกักเก็บคาร์ บอนในดิน (กิโลกรั ม
ต่ อไร่ )
การลดการไถพรวนส่งผลให้ การกักเก็บคาร์ บอนในดินมากว่าการไถพรวนปกติและแตกต่างกันทางสถิติ
(Table 6) อาจเนื่องจากการลดการไถพรวนอาจส่งผลรบกวนการทํางานของกิจกรรมของจุลินทรี ย์ในดินลดลง ทํา
ให้ กิจกรรมการย่อยสลายเป็ นไปตามกลไกทางธรรมชาติ ส่งผลให้ ดินมีปรื มาณอินทรี ยวัตถุในดินเพิ่มขึ ้น (Chan,
2003) ในขณะที่การเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยโสนให้ การกักเก็บคาร์ บอนได้ มากกว่าพืชชนิดอื่น อาจเนื่องมาจาก
เมื่อทําการไถกลบโสนเพื่อเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดิน ทําให้ สมบัติทางกายภาพของดินดีขึ ้น เช่นดินร่ วนซุย และทําให้ ดิน
เกาะจับตัวกันได้ ดี ส่งผลให้ โครงสร้ างของดินดีขึ ้น ทําให้ รากพืชดูดธาตุอาหารได้ ดียิ่งขึ ้น จึงส่งผลให้ ปัจจัยการลด
การไถพรวนร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยโสนมีการกักเก็บคาร์ บอนสูง รองลงมาคือ การลดการไถพรวน
ร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทือง และการลดการไถพรวนร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถั่ว
เขียว
Table 6 Effects of tillage system and organic matter amendment on carbon stock in soil at 84 DAT
(kg/1600 m2)
Treatment
Mung Bean (p0)
Sesbania (p1)
Sunhemp (p2)
Rice Straw (p3)
Average (t)
C.V. (%)

Conventional (t0)
40.92
46.90
39.73
45.78
43.33b

Minimum-tillage (t1)
51.14
59.44
52.57
49.28
53.18a1/
10.78

1/

Average (p)
45.86
49.11
49.58
48.46

Number is average of 4 replicates, followed by a letter. Different letter means there is a significant different at 95% by Duncan
method
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ผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่ อนิ ทรี ยวัตถุในดิน ต่ อปริมาณการสะสมคาร์ บอนในพืช (กิโลกรั ม
ต่ อไร่ )
จากการศึกษาผลของระบบการไถพรวนร่ วมกับการใส่อินทรี ยวัตถุในดินต่อการสะสมคาร์ บอนในพืช พบว่า
ปั จจัยการไถพรวนไม่มีผลให้ อตั ราการสะสมคาร์ บอนในพืชต่างกัน(P≤0.01) โดยการลดการไถพรวนสามารถสะสม
คาร์ บอนในพืชสูงกว่าการไถพรวนแบบปกติ อาจเนื่องมาจากการลดการไถพรวนทําให้ การย่อยสลายสารอินทรี ย์
เกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ ปลดปล่อยธาตุอาหารให้ พืชอย่างช้ าๆ ทําให้ พืชดูดธาตุอาหารที่ได้ จากการย่อยสลายเก็บสะสมไว้
ในพืชได้ (Graham et al, 2002) ในขณะที่ปัจจัยการใส่อินทรี ยวัตถุ 4 ชนิดมีผลทําให้ การกักเก็บคาร์ บอนของพืช
ต่างกัน ทางสถิ ติ กล่า วคื อการเพิ่ ม อิ น ทรี ย วัต ถุใ นดิ น ด้ วยถั่วเขี ย วสามารถเพิ่ มการสะสมคาร์ บ อนในพื ช ได้ สูง
รองลงมาคือการเพิ่ มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทือง ฟางข้ าว และโสน (Table 7) จึงส่งผลการลดการไถพรวน
ร่ วมกับการเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถัว่ เขียวมีการสะสมคาร์ บอนในพืชสูง รองลงมาคือการลดการไถพรวนร่ วมกับ
การเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทือง
Table 7 Effects of tillage system and organic matter amendments on carbon stock in rice at 84 DAT
(kg/1600 m2)

1/

Treatment
Mung Bean (p0)
Sesbania (p1)
Sunhemp (p2)
Rice Straw (p3)
Average (t)
C.V. (%)

Conventional (t0)
84.2
78.49
82.35
78.22
80.82

Minimum-tillage (t1)
93.88
64.94
84.95
81.36
81.28
8.61

Average (p)
89.04a1/
71.71d
83.65b
79.79c

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

สรุ ป
การเพิ่มอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยถัว่ เขียวมีแนวโน้ มทําให้ ความสูงของข้ าวสูง ในขณะที่ผลของการไถพรวน
ร่ วมกับการใส่อินทรี ยวัตถุในดินไม่มีผลทํ าให้ ผลผลิตของข้ าวแตกต่างกันมากที่ สุด นอกจากนี ก้ ารเพิ่ มปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดินด้ วยโสนส่งผลให้ ปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินหลังปลูกข้ าวมากที่สดุ รองลงมาคือการเพิ่มปริ มาณ
อินทรี ยวัตถุในดินด้ วยปอเทือง ถัว่ เขียว และฟางข้ าวตามลําดับ รวมทังการไถพรวนปกติ
้
และลดการไถพรวนร่ วมกับ
การใส่อินทรี ยวัตถุในดินไม่มีผลทําให้ ต่อความหนาแน่นรวมของดินแตกต่างกันส่วนการกักเก็บคาร์ บอนนัน้ พบว่า
การลดการไถพรวนสามารถกักเก็บคาร์ บอนในดินได้ มากที่สดุ และการเพิ่มปริ มาณอินทรี ยวัตถุในดินด้ วยโสนมีผล
ทําให้ การกักเก็บคาร์ บอนในพืชมากที่สดุ
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