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บทคัดยอ: ชวงระยะเวลาระหวางหลังรื้อออยตอถึงกอนออยปลูกนั้นเปนฤดูฝน จึงเปนชวงเวลาที่มีศักยภาพในการปลูกพืช
หมุนเวียนกอนออยปลูกได หากเกษตรกรปลูกพืชตระกูลถั่วสามารถเพิ่มความอุดมสมบรูณแกกินกอนปลูกออยได แตเกษตรกร
อาจไมไดรับผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากนัก ขาวไรเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่สามารถเจริญเติบโตไดในสภาพที่ดอน และยังเปนพืช
ที่สามารถใหผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรได และอาจเปนวิธีปฏิบัติที่มีศักยภาพชวยเพิ่มความอุดมสมบูรณใหแกดิน งาน
ทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอยสลายและการเปลี่ยนแปลงอนินทรียไนโตรเจนในดินที่มีการไถกลบเศษซากขาวไรและ
พืชตระกูลถั่ว วางแผนงานทดลองแบบ Randomized Complete Block Design (RCBD) 4 ซ้ํา การทดลองประกอบขึ้นดวย 5
กรรมวิธีทดลอง ไดแก 1) ไมไถกลบเศษซากพืช, 2) ไถกลบวัชพืช , 3) ไถกลบซากถั่วเหลือง, 4) ไถกลบซากปอเทือง ,5) ไถกลบ
ซากขาวไรทําการเก็บตัวอยางดินและ litter bag ที่ระยะ 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 และ 32 สัปดาหหลังการไถกลบ เพื่อวิเคราะหหาอนิ
นทรียไนโตรเจนในดิน (soil mineral N) โดยใชเครื่อง Flow Injection Analyzer (FIA) และน้ําหนักแหงคงเหลือของ litter bag
และวิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลอง ผลการศึกษาพบวากรรมวิธีไถกลบซากปอเทืองนั้นสงผลใหดินมี
ปริมาณอนินทรียไนโตรเจนสูงที่สุดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่ 4, 8, 12 และ 16 สัปดาหหลังการไถกลบ เปอรเซ็นต
น้ําหนักแหงคงเหลือ (% remaining dry weight) ของ litter bag แตกตางกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ทุกครั้งที่มีการเก็บขอมูล ซาก
วัชพืชมีการยอยสลายชาที่สุด ในขณะที่ซากถั่วเหลืองมีการยอยสลายเร็วที่สุด อินทรียวัตถุในดิน (OM) หลังการทดลองนั้น
กรรมวิธีไถกลบถั่วเหลือง ปอเทืองและขาวไรสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุในดินไดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (P ≤ 0.05)
ดังนั้นการปลูกขาวไรในชวงระยะเวลาระหวางหลังรื้อออยตอถึงกอนออยปลูกจึงเปนอีกแนวทางเลือกหนึ่งของเกษตรกร โดยที่
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สามารถใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและรักษาความอุดมสมบูรณของดินได
คําสําคัญ: ขาวไร, ปุยพืชสด, ความอุดมสมบูรณดิน

Abstract: The period between the last ratoon cane harvest and the next cycle of sugarcane planting will cover one
whole rainy season and is considered to have a potential for crop rotation. Soil fertility can be improved, if a legume
crop is grown and ploughed during this period. However, growing a legume crop may not always provide sufficient
economic return for the farmers. Upland rice is one of the crops that can be grown under rainfed upland conditions
and provides substantial yield to the farmers. Furthermore, this management practice may also help improve soil
fertility and sustainability of sugarcane planting system. Thus the objectives of this experiment were to study
decomposition and change of soil inorganic nitrogen after upland rice-legume residues incorporation. The
experimental design was randomized complete block design (RCBD) with 4 replications. The following residue and
control treatments were implemented: 1) Control, 2) Weed, 3) Soybean, 4) Sun hemp, 5) Upland rice. Soil samples
and litter bags were collected at 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 and 32 weeks after incorporation. Soil mineral N was analyzed
by Flow Injection Analyzer (FIA) and remaining dry weights of litter bag were recorded. In the final sampling, the
soil was analyzed for chemical characteristics. Obtained results revealed that sun hemp treatment resulted in the
significantly highest soil mineral N at 4, 8, 12 and 16 weeks after incorporation (P ≤ 0.05). % remaining dry weights
of litter bag were significantly different in most samplings (P ≤ 0.05). Upland rice residues had the slowest
decomposition rate while the decomposition rate of soybean residues was fastest. Soybean, sun hemp and upland rice
treatments provided more soil organic matter than control treatment at the final sampling. Hence, upland rice planting
during such period could be alternative approach for the farmer due to the potential of economic return and the ability
to maintain soil fertility.
Key words:
words:Upland
Uplandrice,
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Greenmanure,
manure,SoilSoilfertility
fertility

บทนํา
ชวงระยะเวลาระหวางหลังรื้อออยตอถึงกอน
อ อ ยปลู ก ในประเทศไทยนั้ น เป น ฤดู ฝ น ซึ่ ง มี พื้ น ที่
ประมาณ 2 ลานไรและชวงเวลาดังกลาวเปนชวงเวลาที่
มีศักยภาพในการปลูกพืชหมุนเวียนกอนออยปลูกได
การปลูกพืชตระกูลถั่วประเภทปุยพืชสดและถั่วบริโภค
เมล็ด เชน ถั่วเหลือง เกษตรกรไดยอมรับและปฏิบัติกัน
อยางแพรหลาย เนื่องจากพืชตระกูลถั่วนั้นเมื่อ ถูกไถ
กลบลงสูดินกอนปลูกออยปลูกสามารถเพิ่มธาตุอาหาร
และความอุ ด มสมบู ร ณ ข องดิ น ได แต ก ารปลู ก พื ช

ตระกู ล ถั่ ว ประเภทปุ ย พื ชสด เกษตรกรอาจไม ได รั บ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมาก
ข า วไร เ ป น พื ช อี ก ชนิ ด หนึ่ ง ที่ ส ามารถ
เจริ ญ เติ บ โตได ใ นสภาพที่ ด อน และยั ง เป น พื ช ที่
สามารถใหผลผลิตทางการเกษตรแกเกษตรกรไดอีก
ด ว ย ดั ง นั้ น หากเกษตรกรปลู ก ข า วไร ก อ นปลู ก อ อ ย
ปลายฝน โดยอาศั ย น้ํ า ฝนตามฤดู ก าลแล วจึ ง ไถกลบ
ก อ นปลู ก อ อ ยตามย อ มจะทํ า ให เ กษตรกรได รั บ
ผลตอบแทนทั้งในดานผลผลิตเพื่อยังชีพและอาจรวม
ไปถึงรายไดของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอีกดวย อยางไรก็
ตามความอุดมสมบู รณดินของระบบขาวไร-อ อยนั้น
ควรพิจารณารวมกับระบบพืชตระกูลถั่ว-ออย เนื่องจาก

366

แก่นเกษตร 39 ฉบับพิเศษ : 364-368 (2554).

พืชตระกูลถั่วนั้นเปนพืชที่สามารถตรึงไนโตรเจนจาก
อากาศและเพิ่มไนโตรเจนแกดินได ในขณะที่ขาวไรไม
มี ค วามสามารถดั ง กลา ว นอกจากนี้ก ารเปรี ย บเที ย บ
ความอุดมสมบูรณของดินที่ปลูกพืชดังกลาวในระบบ
ปลูกออยยังไมมีการศึกษามากอน ดังนั้นเพื่อใหทราบ
ถึงแนวทางการจัดการที่มีศักยภาพสามารถเพิ่มความ
อุดมสมบูรณใหแกดิน งานทดลองนี้จึงมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาการยอยสลายและศึกษาการเปลี่ยนแปลงอนิ
นทรียไนโตรเจนของขาวไรและพืชตระกูลถั่วภายหลัง
การไถกลบ
วิธีการศึกษา
ดํ า เนิ น งานทดลองระหว า งเดื อ นมกราคมสิงหาคม (ฤดูแ ลง-ฝน) พ.ศ. 2553 ในสภาพไร ณ
หมวดพื ช ไร ภาควิ ช าพื ช ศาสตร แ ละทรั พ ยากร
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
วางแผนงานทดลองแบบ Randomized Complete
Block Design (RCBD) 4 ซ้ํา 5 กรรมวิธี แปลงทดลอง
ขนาด 1x1 ตารางเมตร ดําเนินการจัดการซากตาม
กรรมวิธีตางๆ จํานวน 5 กรรมวิธีทดลอง ไดแก 1) ไม
ไถกลบเศษซากพืช (control), 2) ไถกลบวัชพืช (weed),
3) ไถกลบซากถั่วเหลือง (soybean), 4) ไถกลบซากปอ
เทือง (sun hemp), 5) ไถกลบซากขาวไร (upland rice)
สุ ม เก็ บ ตั ว อย า งวั ช พื ช จากแปลงว า งของ
เกษตรกร(ชวงรื้อตอรอปลูกออย) สุมเก็บตัวอยางซาก
ถั่ ว เหลื อ ง ปอเทื อ ง และข า วไร จ ากแปลงที่ ป ลู ก เพื่ อ
ประเมินน้ําหนักแหงตอพื้นที่ ซึ่งมีน้ําหนักแหงเทากับ
382, 417, 631 และ 177 กิโลกรัมตอไรตามลําดับ
จากนั้นไถกลบซากพืชตามกรรมวิธีตางๆ ลงในแปลง
ทดลอง ทําการศึกษาการยอยสลายโดยใช Litter bag
technique (Litter bag ขนาด 2 mesh พื้นที่ 20x20
เซนติเมตร บรรจุซากพืชตามอัตราที่ไดกลาวไปแลว)
เก็บตัวอยางดิน (0-15 เซนติเมตร) และ Litter bag ที่
ระยะ 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24 และ 32 สัปดาหหลังการไถ
กลบ เพื่อวิเคราะหหาอนินทรียไนโตรเจนในดิน (soil

mineral N) โดยใชเครื่อง Flow Injection Analyzer
(FIA) และน้ําหนักแหงคงเหลือของ Litter bag
วิเคราะหหาคุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลอง
ขอ มู ล จากงานทดลองถูกวิ เ คราะหค วามผัน แปรทาง
สถิ ติ แ บบมี ป จ จั ย เดี ย ว (one-way
ANOVA)
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยวิธี Duncan's Multiple Range
Test (DMRT)
ผลการศึกษา
คุณภาพของซากพืช (Plant residue quality) และ
คุณสมบัติของดินกอนการทดลอง (pre-experimental
soil properties)
คุ ณ ภาพของซากพื ช ชนิ ด ต า งๆมี ค วาม
แตกตางกันไปดังแสดงใน Table 1 โดยที่ซากถั่วเหลือง
มีเปอรเซ็นต N สูงที่สุด ในขณะที่คา C:N ratio ต่ําที่สุด
พบในซากปอเทือง และซากขาวไรมี เปอรเซ็นต lignin
ต่ําที่สุด
ดินที่ใชในการทดลองมีเนื้อดินเปนดินทราย
(sandy soil) คุณสมบัติทางเคมีของดินกอนการทดลอง
ที่ระดับความลึก 0-15 เซนติเมตร มีคา pH (1:2.5 H2O)
6.23,
ค า การนํ า ไฟฟ า (EC) 0.04
(mS/cm),
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) 4.13
me/100g, อินทรียวัตถุ(OM) 4.2 mg gSoil-1,
ฟอสฟอรัสที่เปนประโยชน (available P) 12.42 μg
gSoil-1, โพแทสเซียมที่สกัดได (exchangeable K) 30.38
μg gSoil-1 และแคลเซียมที่สกัดได (exchangeable Ca)
307.5 μg gSoil-1 ตามลําดับ
อนินทรียไนโตรเจนในดิน (Soil inorganic nitrogen)
ขอมูลอนินทรียไนโตรเจนในดินแตกตางกัน
ทางสถิติ (P ≤ 0.05) ที่ 4, 8, 12 และ 16 สัปดาหหลัง
การไถกลบ โดยกรรมวิธีไถกลบซากปอเทืองนั้นมี
ปริมาณอนินทรียไนโตรเจนในดินสูงที่สุด (Figure 1)
เนื่องจากซากพืชที่มีคา C:N ratio ต่ําจะมีศักยภาพใน
การปลดปลอยปลดปลอยอนินทรียไนโตรเจนแกดินได
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สูงกวาเศษซากพืชที่มีคา C:N ratio สูง (Vityakon et al.,
2000) และเศษซากปอเทืองนั้นมีคา C:N ratio ต่ําที่สุด
นอกจากนี้ยังมีปริมาณน้ําหนักแหงที่สูงกวากรรมวิ ธี
อื่นๆ จึงสงผลใหซากปอเทืองสามารถปลดปลอยอนิ
นทรียไนโตรเจนแกดินไดในปริมาณที่สูงกวากรรมวิธี
อื่นๆ ดวย
การยอยสลายของซากพืช (Plant residue
decomposition)
เ ป อ ร เ ซ็ น ต น้ํ า ห นั ก แ ห ง ค ง เ ห ลื อ ( %
remaining dry weight) ของ litter bag แตกตางกันทาง
สถิติ (P ≤ 0.05) ทุกครั้งของการเก็บขอมูล ซากวัชพืช
มีเปอรเซ็นตน้ําหนักแหงคงเหลือสูงที่สุด (ยอยสลายชา
ที่สุด) ในขณะที่ซากถั่วเหลืองมีเปอรเซ็นตน้ําหนักแหง
คงเหลือ ต่ําที่ สุด (ยอ ยสลายเร็วที่สุด ) (Figure 2)
อย า งไรก็ ต ามครั้ ง สุ ด ท า ยของการเก็ บ ข อ มู ล (32
สัปดาหหลังการไถกลบ) ซากขาวไรและถั่วเหลืองไมมี
ความแตกตางกันทางสถิติ (P ≤ 0.05) ทั้งนี้อาจเปน
เพราะซากขาวไรนั้นมี เปอรเซ็นตlignin ต่ําที่สุด จึงทํา
ใหตานทานการยอยสลายในระยะยาวไดนอยกวาซาก
พืชอื่นๆ (Tian et al., 1992)
คุณสมบัติของดินหลังการทดลอง (Post-experimental
soil properties)
คุณสมบัติทางเคมีของดินหลังการทดลองไม
มีความแตกตางกันทางทางสถิติ (P ≤ 0.05) ยกเวน
อิ น ทรี ย วั ต ถุ ใ นดิ น (OM พบว า กรรมวิ ธี ไ ถกลบถั่ ว
เหลือง ปอเทืองและขาวไรสามารถเพิ่มอินทรียวัตถุใน
ดินไดเมื่อเปรียบเทียบกับกรรมวิธีควบคุม (Table 2)
สรุปผลการศึ
กษาและวิ
สรุปและวิ
จารณ์จารณ
การเปลี่ ย นแปลงของอนิ น ทรี ย ไ นโตรเจน
ภายหลั ง การไถกลบของซากพื ช จากกรรมวิ ธี ต า งๆ
พบวากรรมวิธีการไถกลบปอเทืองนั้นสงผลใหมีการ
ปลดปลอยอนินทรียไนโตรเจนที่ 4, 8, 12 และ 16

สั ป ดาห ห ลั ง การไถกลบสู ง กว า กรรมวิ ธี อื่ น ๆ ระยะ
ดังกลาวนั้นสอดคลองกับชวงอายุ 1-4 เดือนของออยซึ่ง
เปนชวงเวลาเดียวกับชวงอายุที่แนะนําใหเกษตรกรให
ปุยแกออย เมื่อสิ้นสุดงานทดลอง (32 สัปดาหหลังการ
ไถกลบ) พบวากรรมวิธีไถกลบถั่วเหลือง ปอเทืองและ
ข า วไร ส า ม า ร ถ เ พิ่ มอิ นทรี ยวั ตถุ ใ น ดิ น ไ ด เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บกั บ กรรมวิ ธี ค วบคุ ม อย า งไรก็ ต ามงาน
ทดลองนี้ค วรศึ กษาเพิ่ ม เติ มในสภาพไรเพื่ อ พิจ ารณา
การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิต ของอ อ ยที่ ป ลู ก ตามการ
จัดการแปลงกอนปลูกออยแบบตางๆ
คําขอบคุณ
คณะผูวิจั ยใครขอขอบพระคุณ ฝายวิจั ย
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ไดจัดสรรทุนพัฒนานักวิจัย
ใหม มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก น ประจํ า ป 2552 สํ า หรั บ
ดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้
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Table 1 Plant residue quality
Resiude quality

%N

C:N ratio

Lignin (%)

Weed-

1.14

33

4.41

Soybean

2.50

18

Sun hemp

2.24

17

Upland rice

0.82

57

4.48
5.38
3.68

Table 2 Soil chemical characteristics at 0-15 cm soil depth (last sampling time)
Method

EC
(ms/cm)
0.05

CEC
(me/100g)
1.00

OM
(mg gSoil-1)
7.04 B

Available P

Control

pH
(1:2.5 H2O)
6.23

Extractable Ca

25.39

Extractable K
(μg gSoil-1)
22.49

Weed

6.70

0.04

2.00

7.62 AB

19.91

22.96

235.00

Soybean

6.73

0.05

4.38

8.54 A

23.98

23.43

277.50

6.80
0.06
Sun hemp
Upland
6.40
0.04
rice
F-test
NS
NS
CV (%)
6.52
14.85
* significantly different at p≤ 0.05

3.89

8.57 A

23.58

26.24

312.50

4.78

8.07 A

18.68

26.11

230.00

NS
23.05

*
8.09

NS
25.25

NS
20.75

NS
22.36

290.00

