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พลวัตอนินทรีย์ไนโตรเจนระหว่างการปลูกข้าวไร่-พืชตระกูลถั่วและ
ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนปลูกอ้อย
The dynamics of soil inorganic nitrogen during upland rice-legumes
planting and soil fertility before succeeding sugarcane planting

วรรณวิภา แก้วประดิษฐ์1*, น�้ำฝน ถาวะโร1 และ ปรเมศ บรรเทิง1

Wanwipa Kaewpradit1*, Namfon Thawaro1, and Poramate Banterng1

บทคัดย่อ: วัตถุประสงค์ของการทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลการปลูกพืชตระกูลถั่วและข้าวไร่ต่อความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินก่อนการปลูกอ้อยตาม วางแผนงานทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบล็อก (Randomized Complete Block Design;
RCBD) 4 ซ�ำ้ 5 กรรมวิธที ดลอง (1) control (กรรมวิธคี วบคุม) (2) upland rice (กรรมวิธขี า้ วไร่) ปลูกข้าวไร่โดยไม่ให้ปยุ๋ เคมี
(3) upland rice + F (กรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ยเคมี) ปลูกข้าวไร่โดยให้ปุ๋ยเคมี (4) soybean (กรรมวิธีถั่วเหลือง) (5) sun hemp
(กรรมวิธีปอเทือง) ท�ำการเก็บตัวอย่างดินก่อนการปลูกพืชน�ำที่ระดับความลึก 0-15 ซม. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี
ของดิน เก็บข้อมูลดินระหว่างปลูกพืชน�ำ ที่อายุ 1, 2, 4, 8, 12 และ 16 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์อนินทรีย์ไนโตรเจน (mineral
N) โดยใช้เครื่อง Flow Injection Analyzer (FIA) และเก็บข้อมูลดินที่ระยะเก็บเกี่ยวพืชน�ำ เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทาง
เคมีของดิน พบว่าทุกๆ กรรมวิธีมีค่าอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินสูงกว่าดินก่อนการทดลอง โดยเฉพาะในกรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ย
และกรรมวิธีถั่วเหลืองซึ่งมีค่าอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินสูงสุดที่ 2 สัปดาห์หลังปลูกพืชน�ำ และภายหลังการใส่ปุ๋ยเคมี
ครั้งที่สอง ข้อมูลดินหลังเก็บเกี่ยวพืชน�ำพบว่า การปลูกข้าวไร่ซึ่งได้รับปุ๋ยเคมีส่งผลให้ดินมีอินทรียวัตถุและฟอสฟอรัสที่
เป็นประโยชน์หลังเก็บเกี่ยวพืชน�ำไม่แตกต่างจากการปลูกถั่วเหลือง อย่างไรก็ตามแนวทางการปลูกพืชน�ำที่แตกต่างกัน
ควรศึกษาถึงอิทธิพลของการไถกลบเศษซากของพืชน�ำที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกตามด้วย
ค�ำส�ำคัญ: ถั่วเหลือง ปอเทือง พืชน�ำ
ABSTRACT: The objective of this experiment was to study the effect of preceding legume-upland rice planting
on soil fertility before succeeding sugarcane planting. The experimental design was Randomized Complete Block
Design (RCBD) with four replications. The treatments were: (1) Control (2) Upland rice (rice planting without chemical fertilizer) (3) Upland rice + F (rice planting with chemical fertilizer) (4) Soybean (5) Sun hemp. Soil data were
collected at 0-15 cm soil depth for chemical analysis before experiment. At 1, 2, 4, 8 and 16 weeks after planting,
soil were sampled for soil mineral N analysis by Flow Injection Analyzer (FIA). Soil samples were collected at the
preceding crop harvest were analyzed for chemical properties which showed that soil mineral N of all treatments
were higher than that of soil collected before the experiment. In particular, upland rice + F and Soybean treatments
have the highest mineral N at 2 weeks after planting and second fertilizer application. Moreover, the upland rice + F
and Soybean treatments had the highest organic matter content but not significantly different from control treatment
and upland rice + F treatment. In addition, the upland rice + F treatment had the highest available P content but not
significantly different from the soybean treatment. Finally, the difference of preceding crop in planting should be
investigated more on the effect of crop residue incorporation on growth and yield for succeeding sugarcane.
Keywords: soybean, sun hemp, preceding crop
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บทน�ำ
พื้นที่เพาะปลูกอ้อยของประเทศไทย ในปีการ
ผลิต 25554/55 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 8 ล้านไร่ โดย
40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่การผลิตอ้อยของประเทศไทย
อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2555) ในระบบการปลูกอ้อยปลายฝน
ซึ่งเกษตรกรจะท�ำการปลูกอ้อยในช่วงเดือนตุลาคมธั น วาคม และท� ำ การเก็ บ เกี่ ย วอ้ อ ยเมื่ อ ถึ ง เดื อ น
ธันวาคม-เมษายนของปีถัดไป (นิรนาม, 2552) เมื่อ
เกษตรกรท�ำการเก็บเกีย่ วอ้อยตอสุดท้ายแล้ว เกษตรกร
จะทิง้ แปลงว่างไว้เพือ่ รอปลูกอ้อยปลูกใหม่ซงึ่ เป็นระยะ
เวลาประมาณ 6-8 เดือน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูฝน
และมีระยะเวลาเพียงพอส�ำหรับปลูกพืชหมุนเวียน
จึงเป็นช่วงรอยต่อที่มีศักยภาพในการจัดการเพื่อเพิ่ม
ความยั่งยืนของระบบปลูกอ้อยได้ การปลูกพืชตระกูล
ถั่วทั้งประเภทปุ๋ยพืชสดหรือบริโภคเมล็ดหมุนเวียน
ระหว่างหลังรือ้ อ้อยตอและไถกลบก่อนอ้อยปลูกจึงเป็น
แนวทางปฏิบัติอีกทางหนึ่งของเกษตรกรที่ต้องการคืน
ความอุดมสมบูรณ์และปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพ
ให้แก่ดิน เพราะความสามารถในการตรึงไนโตรเจน
จากอากาศของพืชตระกูลถั่วและจากงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่าการไถกลบซากพืชตระกูลถั่วก่อนการปลูก
พืชตามนั้นสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตของอ้อย (ปรีชา
และคณะ, 2534; Hemwong et al., 2008) เมื่อเทียบ
กับกรรมวิธีควบคุม
ข้าวไร่ เป็นข้าวที่ปลูกบนที่ดอนและไม่มีน�้ำขังใน
พื้นที่ปลูก อาศัยเพียงน�้ำฝนในการเจริญเติบโต ช่วง
ระหว่างรื้ออ้อยตอและปลูกอ้อยฤดูใหม่นั้นเป็นฤดูฝน
จึงมีศกั ยภาพในการปลูกข้าวไร่ได้ นอกจากนีก้ ารปลูก
ข้าวไร่ยังเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่รอปลูกอ้อย
ส่งผลให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีข้าวบริโภคมากขึ้น ลด
ปัญหาการขาดข้าวบริโภคระหว่างปี มีการจ้างแรงงาน
ในหมูบ่ า้ นมากขึน้ รวมไปถึงมีฟางข้าวเพือ่ การปศุสตั ว์
มากขึน้ (วีระ, 2548) นอกจากนีฟ้ างข้าวนัน้ ยังสามารถ
ไถกลบเป็นอินทรียวัตถุให้แก่ดินก่อนปลูกอ้อยได้อีก
ทางหนึ่ง ดังนั้นการปลูกข้าวไร่ก่อนปลูกอ้อยปลายฝน

นอกจากจะให้ผลตอบแทนทัง้ ในด้านผลผลิตเพือ่ ยังชีพ
รวมไปถึงรายได้ของเกษตรกร และอาจช่วยปรับปรุง
ความอุดมสมบูรณ์ดินก่อนปลูกอ้อยได้อีกด้วย
วิธีการศึกษา
ท�ำการทดลองในสภาพไร่ ณ บ้านวังหว้า อ�ำเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น วางแผนงานทดลองแบบ
Randomized Complete Block Design (RCBD)
แปลงทดลองขนาด 9.6 x 6 ตร.ม. ด�ำเนินการจัดการซาก
ตามกรรมวิธีต่างๆ จ�ำนวน 5 กรรมวิธีทดลอง ได้แก่
(1) กรรมวิธีควบคุม (control) (2) กรรมวิธีข้าวไร่
(upland rice) ปลูกข้าวไร่โดยไม่ให้ปยุ๋ เคมี (3) กรรมวิธี
ข้าวไร่+ปุ๋ยเคมี (upland rice + F) ปลูกข้าวไร่โดยให้
ปุ๋ยเคมี (4) กรรมวิธีถั่วเหลือง (soybean) (5) กรรมวิธี
ปอเทือง (sun hemp) การเก็บข้อมูลดินแบ่งออกเป็น
(1) ข้อมูลดินก่อนการทดลอง ท�ำการเก็บตัวอย่างดิน
ก่อนการปลูกพืชน�ำที่ระดับความลึก 0-15 ซม. โดยใช้
auger เพื่อวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีของดิน (2)
ข้อมูลดินระหว่างปลูกข้าวไร่และพืชตระกูลถั่ว ท�ำการ
เก็บตัวอย่างดินระหว่างปลูกข้าวไร่และพืชตระกูลถัว่ ที่
ระดับความลึก 0-15 ซม. เมื่อพืชมีอายุ 1, 2, 4, 8, 12
และ 16 สัปดาห์ เพื่อวิเคราะห์หาอนินทรีย์ไนโตรเจน
(mineral N) โดยใช้เครื่อง Flow Injection Analyzer
(FIA) และ (3) ข้อมูลดินที่ระยะเก็บเกี่ยวพืชน�ำ ท�ำการ
เก็บตัวอย่างดินทีร่ ะยะเก็บเกีย่ วพืชน�ำทีร่ ะดับความลึก
0-15 ซม. เพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมีของดิน
ผลการศึกษาและวิจารณ์
คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินก่อนการ
ทดลอง
ดินก่อนการทดลองเป็นดินทราย (Sandy soil) มี
ค่า pH เท่ากับ 5.49, ค่าการน�ำไฟฟ้า (EC) เท่ากับ
0.01 dS/m ความสามารถในการแลกเปลีย่ นประจุบวก
(CEC) เท่ากับ 2.50 c mol/kg อินทรียวัตถุ เท่ากับ
0.34% อนินทรีย์ไนโตรเจนเท่ากับ 2.28 µg/g soil
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ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) เท่ากับ 0.02% ฟอสฟอรัส
ที่เป็นประโยชน์ (available P) เท่ากับ 17.06 mg/kg
โพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ (exchangeable K)
เท่ า กั บ 31.72 mg/kg แคลเซียมที่แลกเปลี่ยนได้
(exchangeable Ca) เท่ากับ 92.50 mg/kg
อนินทรีย์ไนโตรเจนในดิน (mineral N) ระหว่าง
ปลูกพืช
การวิเคราะห์ปริมาณอนินทรีย์ไนโตรเจนในดิน
ระหว่างปลูกพืชน�ำจะท�ำให้ทราบถึงปริมาณไนโตรเจน
ที่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ที่อาจจะส่งผลการเจริญ
เติบโตของพืชน�ำและปริมาณเศษซากที่จะถูกไถกลบ
หลังเก็บเกีย่ ว ซึง่ ในงานทดลองพบว่ากรรมวิธถี วั่ เหลือง
ส่งผลให้อนินทรียไ์ นโตรเจนมีคา่ สูงสุดอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติ (P ≤0.01) ทีร่ ะยะ 1 สัปดาห์หลังปลูกพืชน�ำ ที่
ระยะ 2 สัปดาห์หลังปลูกพืชน�ำ อนินทรียไ์ นโตรเจนจาก
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กรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ยและกรรมวิธีถั่วเหลืองมีค่าสูงสุด
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P ≤0.01) ทีร่ ะยะ 8 สัปดาห์
หลังปลูกพืชน�ำพบว่ากรรมวิธีถั่วเหลืองมีค่าอนินท
รีย์ไนโตรเจนสูงสุด (P ≤0.1) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ย ทั้งนี้เนื่องจากทั้งสองกรรมวิธี
ได้รบั ปุย๋ เคมีไนโตรเจนจึงส่งผลให้มอี นินทรียไ์ นโตรเจน
ทีส่ งู กว่ากรรมวิธอี นื่ ๆ และทีร่ ะยะ 16 สัปดาห์หลังปลูก
พืชน�ำ กรรมวิธีถั่วเหลืองยังคงมีค่าอนินทรีย์ไนโตรเจน
สูงสุด (P ≤0.01) แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุมและกรรมวิธีปอเทือง (Figure 1) ซึ่งปริมาณ
อนินทรีย์ไนโตรเจนที่สูงสุดในสัปดาห์ที่ 2 โดยเฉพาะ
กรรมวิธีข้าวไร่+ปุ๋ยและกรรมวิธีถั่วเหลืองนั้น อาจเป็น
อิทธิพลของปุ๋ยเคมีที่ใส่พร้อมปลูก ดังจะเห็นอิทธิพล
ดังกล่าวอีกครั้งหลังใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่สอง (8 สัปดาห์
หลังปลูกพืชน�ำ)

Figure 1 Soil mineral N (µg/g soil) during different pre-sugarcane planting management at 0-15 cm soil depth .
คุณสมบัติทางเคมีหลังเก็บเกี่ยวพืชนํา
การปลูกขาวไรสงผลใหดินมีอนินทรียไนโตรเจนในดินที่ระยะเก็บเกี่ยวพืชนําสูงที่สุดแตไมแตกตางทางสถิ ติกับ
กรรมวิธีขาวไร + ปุยและกรรมวิธีปอเทือง กรรมวิธีขาวไรมีอินทรียวัตถุสูงสุด (0.455 %) แตไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธี
ควบคุมและกรรมวิธีขาวไร + ปุยเคมี นอกจากนี้กรรมวิธีขาวไรยังสงผลใหดินมีไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (0.027 %) แตไม
แตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ในขณะที่ปริมาณฟอสฟอรัสที่เปนประโยชนสูงที่สุดในกรรมวิธีขาวไร + ปุยเคมี แตไม
แตกตา งทางสถิติกับกรรมวิธี ถั่วเหลื อง เมื่อพิจารณาปริ มาณแคลเซียมที่สามารถแลกเปลี่ย นไดพบวากรรมวิธีขา วไร +
ปุยเคมี มีปริมาณแคลเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยนไดสูงที่สุดแตไมแตกตางทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม กรรมวิธีขาวไรและ
กรรมวิธีปอเทือง ดังแสดงใน Table 1 กรรมวิธีการปลูกขาวไรทั้งที่ใสและไมใสปุยเคมีรวมทั้งกรรมวิธีควบคุมซึ่งปลอยให
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และไม่ใส่ปุ๋ยเคมี รวมทั้งกรรมวิธีควบคุมซึ่งปล่อยให้
วัชพืชขึ้นตามธรรมชาติส่งผลให้ดินมีอินทรียวัตถุสูง
กว่ากรรมวิธกี ารปลูกพืชตระกูลถัว่ ทัง้ สองชนิด แตกต่าง
จากงานทดลองของ Yadav (1995) ที่ได้ท�ำการศึกษา
อิทธิพลของการปลูกข้าวและปลูกโสนก่อนปลูกอ้อยที่
มีผลต่ออนินทรีย์ไนโตรเจนในดินและอินทรียวัตถุใน
ดินซึ่งพบว่าการปลูกโสนส่งผลให้ดินมีคุณสมบัติทั้ง
สองสูงกว่าการปลูกข้าว ซึ่งในงานทดลองครั้งนี้คณะ
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้ปอเทืองเป็นพืชตระกูลถัว่ ประเภทปุย๋ พืชสด
เนื่องจากเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือใช้ในการหว่านสลับกับการปลูกอ้อยมากกว่าโสน
อย่างไรก็ตามกรรมวิธปี อเทืองทีไ่ ด้ศกึ ษานัน้ พบว่าการ
หว่านปอเทืองในอัตราแนะน�ำ (5 กก./ไร่) นั้นปอเทือง
มีการงอกที่ไม่สม�่ำเสมอและไม่หนาแน่น อาจท�ำให้
อิทธิพลของปอเทืองไม่สามารถแสดงออกอย่างเด่นชัด
ดังเช่นงานทดลองดังกล่าว

คุณสมบัติทางเคมีหลังเก็บเกี่ยวพืชน�ำ
การปลูกข้าวไร่ส่งผลให้ดินมีอนินทรีย์ไนโตรเจน
ในดินที่ระยะเก็บเกี่ยวพืชน�ำสูงที่สุดแต่ไม่แตกต่าง
ทางสถิตกิ ับกรรมวิธขี า้ วไร่ + ปุ๋ย และกรรมวิธปี อเทือง
กรรมวิธีข้าวไร่มีอินทรียวัตถุสูงสุด (0.455 %) แต่ไม่
แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุมและกรรมวิธีข้าว
ไร่ + ปุ๋ยเคมี นอกจากนี้กรรมวิธีข้าวไร่ยังส่งผลให้
ดินมีไนโตรเจนทั้งหมดสูงสุด (0.027 %) แต่ไม่แตก
ต่างทางสถิติกับกรรมวิธีควบคุม ในขณะที่ปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงที่สุดในกรรมวิธีข้าวไร่ +
ปุ๋ยเคมี แต่ไม่แตกต่างทางสถิติกับกรรมวิธีถั่วเหลือง
เมื่อพิจารณาปริมาณแคลเซียมที่สามารถแลกเปลี่ยน
ได้พบว่ากรรมวิธขี า้ วไร่ + ปุย๋ เคมี มีปริมาณแคลเซียมที่
สามารถแลกเปลีย่ นได้สงู ทีส่ ดุ แต่ไม่แตกต่างทางสถิติ
กับกรรมวิธคี วบคุม กรรมวิธขี า้ วไร่และกรรมวิธปี อเทือง
ดังแสดงใน Table 1 กรรมวิธีการปลูกข้าวไร่ทั้งที่ใส่

Table 1 Soil chemical characteristics at 0-15 cm soil depth (before sugarcane planting).
pH
Mineral
Organic
Total N
Available

H2O)

N
(µg g1
soil)

Control

5.275

3.400

b

0.451

ab

0.024

ab

7.482

b 27.303

120.000 ab

Upland rice
Upland
rice+F
Soybean

5.405

6.081

a

0.455

a

0.027

a

11.092

b 25.905

133.330 a

5.250
5.163

4.945
3.982

ab
b

0.431
0.418

a-c
bc

0.021
0.022

b
b

23.737
12.463

a 25.435
ab 25.203

135.000 a
100.000 b

Treatments

(1:1

matter

(%)

P

Exchangeable
K

Ca

(mg kg-1soil)

(%)

Sun hemp
5.268
5.868
a 0.403
c
0.021 b 7.435
b 23.028
115.000 ab
F-test
ns
#
#
*
**
ns
*
CV (%)
2.28
30.27
6.37
9.46
44.92
20.08
12.01
Remark:
results
in a column
followed byletter
a common
letter
are not significantly
according
to Duncan
Means inTreatment
a column
followed
by a common
are not
significantly
differentdifferent
according
to DMRT
with Multiple
α = 0.1.
#
# = significantly
different
P ≤ =0.1,
* = significantly
≤ 0.05, **different
= significantly
significantly
different atdifferent
P ≤ 0.1, *at=Psignificantly
at P ≤ 0.05, ** = significantly
Range Test
with α =at0.1.
at P ≤and
0.01nsand= ns
not significantly
different
differentdifferent
at P ≤ 0.01
not= significantly
different.
สรุปและขอเสนอแนะ
การปลูก ถั่ว เหลื องแมว าจะสง ผลใหดิ นระหว างปลูก พืชนํ ามีอ นิน ทรีย ไนโตรเจนในดินและปริม าณฟอสฟอรัสที่ เป น
ประโยชนหลัง เก็บเกี่ยวพืชนํ าไมแตกตางจากการปลูกข าวไรที่ไดรับปุ ยเคมี แตการปลูกขาวไรที่ ไดรับปุยเคมีนั้ นสงผลใหดิน มี
อินทรียวัตถุหลังเก็บเกี่ยวพืชนําที่สูงกวา การพิจารณาเลือกชนิดของพืชนํากอนปลูกออย เกษตรกรสามารถพิจารณาในแงของ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจควบคูกับความพรอมทางแรงงานและตนทุนในการปลูก-ดูแลรักษาพืชนําดวย หากเกษตรกรไมมีความ
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สรุปและข้อเสนอแนะ

เอกสารอ้างอิง

การปลูกถั่วเหลืองแม้ว่าจะส่งผลให้ดินระหว่าง
ปลูกพืชน�ำมีอนินทรีย์ไนโตรเจนในดินและปริมาณ
ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์หลังเก็บเกี่ยวพืชน�ำไม่แตก
ต่างจากการปลูกข้าวไร่ที่ได้รับปุ๋ยเคมี แต่การปลูก
ข้าวไร่ทไี่ ด้รบั ปุย๋ เคมีสง่ ผลให้ดนิ มีอนิ ทรียวัตถุหลังเก็บ
เกีย่ วพืชน�ำทีส่ งู กว่า การพิจารณาเลือกชนิดของพืชน�ำ
ก่อนปลูกอ้อย เกษตรกรสามารถพิจารณาในแง่ของ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจควบคู่กับความพร้อมทาง
แรงงานและต้นทุนในการปลูกและการดูแลรักษาพืช
น�ำด้วย หากเกษตรกรไม่มีความพร้อมดังกล่าว การ
ปล่อยให้วัชพืชขึ้นคลุมแปลงนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ซึ่งส่งผลให้ดินมีอินทรียวัตถุในดินไม่แตกต่างจากการ
ปลูกข้าวไร่และถั่วเหลือง อย่างไรก็ตามอิทธิพลของ
การปลูกพืชน�ำที่แตกต่างกันนั้นควรที่จะด�ำเนินการ
ศึกษาถึงผลของการไถกลบเศษซากพืชแต่ละชนิดต่อ
การเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยทีป่ ลูกตามต่อไป
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