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บทคดัย่อ 
  การเผาท าลายฟางและตอซงัหลงัการเกบ็เกีย่วส่งผลกระทบต่อความอุดมสมบูรณ์โครงสรา้งและสมบตัทิาง
เคมขีองดนินาในระยะยาวซึ่งการวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาถึงผลของการไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัใน
อตัราส่วนปกติ 700 ก.ก./ไร่ร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืต่อสมบตัทิางเคมขีองดนินาบางประการหลงัการ
ปลูกปรมิาณผลผลติและต้นทุนการผลติโดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบลอ็กจ านวน4 ต าหรบัๆละ 3 
ซ ้าผลการทดลองพบว่าการไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัในอตัราส่วนปกตริ่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุพชืทีม่กีาร
ใชส้ารชวีภณัฑแ์ละปุ๋ ยอนิทรยีร์่วมกบัการใชปุ้๋ ยเคมใีนอตัราส่วน 25 ก.ก./ไรม่ผีลท าใหค้า่pH เปลีย่นแปลงเพยีงเลก็น้อย
เฉลี่ย 0.4-0.6 หน่วยpH ค่าอนิทรยีวตัถุเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย (0.1-0.29%) และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ค่าความสามารถในการ
แลกเปลี่ยนแคตไอออนของดินมกีารเปลี่ยนแปลงเพยีงเล็กน้อยไม่มนีัยส าคญัทางสถิติค่าปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็น
ประโยชน์ในดนิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เช่นเดยีวกบัค่าปรมิาณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลี่ยนไดป้รมิาณผลผลติมจี านวนรวงต่อ
กอโดยเฉลีย่ 40-42 รวง/กอจ านวนเมลด็ดตี่อรวงโดยเฉลีย่ 105-110 เมลด็/รวงและน ้าหนกัของเมลด็ขา้ว/100 เมลด็โดย
เฉลีย่ 3.60-3.68 กรมัทีค่า่ความชืน้ 25.327 % ซึง่ใหผ้ลผลติขา้วสงูกวา่ต าหรบัควบคุมโดยมตีน้ทุนการท านาเฉลีย่เพยีง
6,102 บาท/ไร ่
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Abstract 
The burning of straw and stubble after harvest affects the fertility were change structure and chemical 

properties of paddy soil forlong-term. The objective of this research was to study the effects of chopping straw 
and stump in the normal ratio of 700 kg/rai with plant nutrient management on the chemical properties of some 
paddy soils after planting. The experiment was conducted as Design a randomized complete block design 
experiment (RCBD), 4 treatment with 3 replications. The results showed that the chopping of straw and stubble 
in the normal ratio  with the management of plant elements with the use of biological and organic fertilizer  with 
using chemical fertilizer in the ratio of 25 kg/rai can change the value (pH) on average 0.4-0.6. Organic matter 
(OM) increased on average (0.1-0.29%) and tended to increase. The value of cation exchange rate (CEC) of 
soil slightly changed, which is not statistically significant. The useful value of phosphorus in the soil (Available 
P) is likely to be increased as well as exchangeable potassium quantity (Exchangeable K).The average yield 
amount per seed is about 40-42 loss/clump, the average number of good per-fall is 105-110 seeds/loss and 
the weight of rice per 100 seeds is 3.60-3.68 grams at 25.327% moisture content which gave the rice yield 
higher than the control. Which the average cost of farming is only 6,102 Baht/Rai. 
 
Keywords : Straw and Stubble, Plant Nutrient Management, Submerged Soil systems.
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บทน ำ 
  จากการที่พื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญอันดับสองรองจากภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมพีืน้ทีเ่พาะปลูกรวม13.50ล้านไร่จากพืน้ทีร่วมทัง้ประเทศ59.32ล้านไร่อตัราผลผลติ7.52ล้านตนั
จากผลผลติขา้วรวมทัง้ประเทศ24.39ลา้นตนั (ส านกังานเศรษฐกจิการเกษตร, 2562)หากประเมนิปรมิาณฟางและตอซงั
หลงัการเกบ็เกีย่วในพืน้ทีภ่าคเหนือตามอตัราส่วนเมลด็ : ฟางขา้วและตอซงัทีส่ดัส่วน2:3จะมปีรมิาณทัง้หมด2.50ล้าน
ตน้อตัราเฉลีย่788-800กโิลกรมั/ไร่ (ประพศิ แสงทอง และวศิษิฐ์ โชลติกุล, 2534)ซึ่งเศษฟางและตอซงัทีเ่กบ็เกี่ยวดว้ย
เครื่องเกีย่วนวดขา้วจะถูกทิง้ไวใ้นแปลงนามขีนาดความยาวเฉลีย่มากกว่า100มลิลเิมตรจงึท าใหเ้ป็นเรื่องยากทีจ่ะท าให้
ย่อยสลายโดยจุลนิทรยีต์ามธรรมชาตทิีม่อียู่ในดนินา (Paddy soil) เพยีงอย่างเดยีวโดยเฉพาะพืน้ทีใ่นเขตชลประทานที่
มกีารท านากนัอย่างต่อเนื่องทัง้นี้เนื่องจากฟางและตอซงัเป็นเสน้ใย (Fiber) ทีม่อีงค์ประกอบส าคญัคอืลกิโนเซลลูโลส 
(Lignocellulosic material) เป็นสารประกอบอนิทรยีป์ระเภทคาร์โบไฮเดทจงึท าใหม้คีวามเหนียวและย่อยสลายได้ยาก
เป็นเหตุใหเ้กษตรกรจดัการโดยการเผาท าลายซึ่งก่อใหเ้กดิสรา้งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละปีมากถงึ27ล้านตนั
กิโลกรมัคาร์บอนปรมิาณฝุ่ นละออง100 -700ล้านกิโลกรมั (กรมควบคุมมลพษิ, 2559)แต่เมื่อพจิารณาถึงผลกระทบ
ทางดา้นธาตุอาหารพชืและระบบนิเวศน์ในดนินาจะพบว่าการเผาฟางและตอซงัน ้าหนัก485กโิลกรมัจะท าใหส้ญูเสยีธาตุ
ไนโตรเจน2.3กโิลกรมัฟอสฟอรสั0.3กโิลกรมัและโพแทสเซยีม5.7กโิลกรมั (บูรด ลนิคสิ และเพง เชง้ชือ้, 2548)และยงัมี
ผลท าให้เกิดความร้อนขึ้นในดินซึ่งจะไปท าลายจุลนิเวศน์เหนือผวิดินให้สูญเสยีความสมดุลส่งผลให้คุณสมบตัิทาง
กายภาพของดนิเลวลงแต่การจดัการฟางและตอซงัหลงัการเกบ็เกีย่วดว้ยวธิกีารไถกลบเป็นวธิกีารหนึ่งทีม่ปีระสทิธภิาพ
เป็นการเพิม่อนิทรยีวตัถุคาร์บอนอนิทรยี์ไนโตรเจนและธาตุอาหารพชืลงไปในดนินาปรบัปรุงบ ารุงความอุดมสมบูรณ์
และหมุนเวยีนธาตุอาหารพชืคนืสู่ดนิเพิม่ปรมิาณจุลนิทรยี์ทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิและรกัษาระดบัความเป็นกรด -ด่างให้
เหมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของพชืช่วยระบายอากาศช่วยให้ดนิดูดซบัและกกัเก็บน ้าได้มากขึน้รวมทัง้ทดแทนธาตุ
อาหารบางส่วนทีพ่ชืน าไปใชห้รอืทีต่ดิไปกบัผลผลติ (กรมพฒันาทีด่นิ, 2556)โดยฟางและตอซงัทีถู่กฝังกลบลงไปในดนิ
นาจะค่อยๆย่อยสลายและปลดปล่อยธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชือย่างชา้ๆโดยการเก็บกกัคาร์บอนไวใ้นรูปของ
อนิทรยีวตัถุจากผลการวจิยัของKaewparadit et al., (2009) และSurekha et al., (2006) พบว่าการไถกลบวสัดุอนิทรยี์
ในนาขา้วตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา10ปีมผีลท าใหอ้นิทรยีวตัถุในดนินาเพิม่ขึน้อกีทัง้ยงัสามารถช่วยลดค่าความแขง็ของ
ดิน (Soil Hardness) จาก29.27mm. เป็น24.90mm. ส่วนการไถกลบฟางและตอซังในอัตราส่วน2,000กิโลกรัม/ไร่
ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา4ปียงัมผีลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดนิและมแีนวโน้มในการลดการใชปุ้๋ ยไนโตรเจน (N) ลงอกี
ทัง้ยงัท าใหผ้ลผลติขา้วสงูขึน้เฉลีย่580กโิลกรมั/ไร่เมื่อเทยีบกบัการเผาฟางและตอซงัทีท่ าใหผ้ลผลติขา้วต ่าลงเฉลีย่461
กิโลกรมั/ไร่ (ชุติวฒัน์ วรรณสาย และ ดิเรก อินตาพรม , 2540)ซึ่งสอดคล้องกบัการวจิยัของนิตยา รื่นสุข,ประนอม 
มงคลบรรจง และวาสนา อนิแถลง (2551)ทีพ่บว่าการไถกลบฟางและตอซงัขา้วในอตัราทีต่ ่ากว่า800กโิลกรมั/ไร่ไม่มผีล
ต่อการเจรญิเตบิโตและผลติขา้วแต่การไถกลบในอตัรา1,200-1,600กโิลกรมั/ไรใ่หผ้ลผลติขา้วสงูขึน้เชน่เดยีวกบังานวจิยั
ของวนัชยั ศรเีมฆ (2554)ทีพ่บว่าในแปลงนาทีม่กีารเผาฟางและตอซงัในอตัรา500กโิลกรมั/ไร่มผีลท าใหคุ้ณสมบตัทิาง
เคมดีินด้อยกว่าและอตัราผลผลิตข้าวต ่ากว่าแปลงนาที่มกีารไถกลบในอตัราส่วน1,000-2,000กิโลกรมั/ไร่ที่ท าให้มี
ปรมิาณอินทรยีวตัถุเพิม่ขึ้นร้อยละ2.62ปรมิาณไนโตรเจนในดินเพิม่ขึ้นร้อยละ0.13และให้ผลผลิตข้าวสูงสุด873.59
กโิลกรมั/ไร ่
  แต่เนื่องจากในปัจจุบนัเกษตรกรท านาอยา่งต่อเนื่องโดยไม่มกีารพกัดนิและรบีเร่งไถกลบเศษฟางทีเ่หลอืจาก
การเผากบัตอซงัลงไปในดนินาทีใ่ชร้ะบบการจดัการแบบนาน ้าขงั (Submerged Soil) ทีม่กีารระบายอากาศไมด่แีละขาด
ออกซเิจนมผีลท าใหเ้กดิก๊าซมเีทน(CH4)ปลดปล่อยสู่ช ัน้บรรยากาศซึ่งมผีลเสยีต่อสภาวะแวดลอ้มและท าใหจุ้ลนิทรยี์ใน
ดนินาทีม่บีทบาทในการยอ่ยสลายมอีตัราการเจรญิเตบิโตต ่าท าใหป้ระสทิธภิาพการยอ่ยสลายชา้ลงและยงัก่อใหเ้กดิก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด(์H2S)ในดนินาไปท าลายระบบรากขา้วเนื่องจากการกระบวนการย่อยสลายอนิทรยีวตัถุทีไ่ม่สมบูรณ์
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เพราะการไถกลบฟางและตอซงัในสภาพน ้าขงัจะท าให้เกดิสภาวะรดีกัชนั (Reduction) หรอืสภาวะการลดออกซเิจน
อย่างรุนแรงเนื่องจากเกดิกระบวนการตรงึ(Immobilization)ของธาตุไนโตรเจนในดนินามปีรมิาณลดลงชัว่คราวเพราะ
ฟางและตอซงัทีเ่ตมิลงไปจะเร่งปฏกิริยิาการลดออกซเิจนก่อใหเ้กดิสารประกอบคารบ์อนทีไ่ม่พึง่ประสงคท์ าใหเ้กดิเป็น
พษิต่อตน้ขา้วทีป่ลกูหรอืทีเ่รยีกวา่อาการเมาตอซงัส่งผลเสยีต่อการเจรญิเตบิโตของตน้ขา้วในระยะเดอืนแรกและในระยะ
แตกกอท าใหใ้บเหลอืงรากด าประสทิธภิาพการดูดธาตุอาหารต ่า (ทศันีย ์อตัตะนันทน์, 2550)แต่หากกระบวนการสลาย
ย่อยสลายของฟางและตอซงัในสภาวะรดีกัชนั (Reduction) เป็นไปอย่างรวดเรว็และต่อเนื่องจะช่วยส่งเสรมิให้Fe2+และ
Mn2+ในดนินาเพิม่ขึน้เพื่อไปไล่โพแทสเซยีมทีเ่ป็นประโยชน์ออกมาในดนิ (Ponnamperuma, 1984)ไปช่วยลดความเป็น
พษิของเหลก็และแมงกานีสดนิเคม็และยงัช่วยปรบัปรุงสมบตัทิางเคมขีองดนิโดยการรกัษาpH ของดนิใหเ้หมาะสมต่อ
การเพิม่ความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพชื (Ogbodo, 2009)เช่นเดยีวกบัผลการวจิยัของนิตยา รื่นสุข,ประนอม 
มงคลบรรจง และวาสนา อนิแถลง (2551) ทีไ่ดศ้กึษาถงึผลของระยะเวลาการหมกัฟางหลงัจากการไถกลบลงดนิต่อการ
เจรญิเตบิโตและผลผลติขา้วพบว่าระยะเวลาการหมกัฟางหลงัจาการไถกลบลงดนิที0่ 7 14และ21วนัก่อนการหวา่นเมลด็
ขา้วโดยใชเ้ศษฟางความยาวเฉลีย่มากกว่า100มลิลเิมตรในอตัราส่วน800กโิลกรมั/ไร่ไม่มผีลต่อการใหผ้ลผลติขา้วพนัธุ์
สุพรรณบุร1ีแต่มผีลต่อการเจรญิเตบิโตของรากขา้วในระยะแรกโดยการหมกัหลงัจากการไถกลบที่0และ7วนัรากขา้วมี
ลกัษณะเป็นกระจุกมสีดี าและสดี าปนน ้าตาลและรากขา้วแตกออกใหม่น้อยแต่เมื่อระยะเวลาการหมกัฟางนานขึน้เป็น14
และ21วนัรากข้าวมสีขีาวยาวและอวบและเมื่อเพิม่ปรมิาณฟางในการไถกลบเป็น1,200-1,800กิโลกรมั/ไร่การหมกั
ระยะเวลา0-14วนัผลผลติขา้วน้อยกวา่การหมกัระยะเวลา21-28วนัก่อนการหวา่นเมลด็ขา้ว 
  จากการศกึษางานวจิยัที่เกี่ยวกบัการจดัการฟางและตอซงัหลงัการเก็บเกี่ยวด้วยการไถกลบถอืได้ว่าเป็น
วธิกีารปรบัปรุงและเพิม่ความอุดมสมบูรณ์ใหก้บัดนินาทีม่ปีระสทิธภิาพแต่หากกระบวนการไถกลบฟางและตอซงัทีเ่กบ็
เกีย่วดว้ยเครื่องเกีย่วนวดขา้วทีม่คีวามยาวเฉลีย่มากกว่า100 มลิลเิมตรลงไปในดนินาในสภาพนาน ้าขงัโดยไม่มกีารลด
ขนาดและหมกัโดยใชเ้วลาหมกัน้อยจะส่งผลใหเ้กดิกระบวนการย่อยละลายทีไ่ม่สมบูรณ์ท าใหด้นิเป็นพษิต่อต้นขา้วที่
ปลูกในระยะเดอืนแรกมผีลท าใหข้า้วเกดิอาการเมาตอซงัเนื่องดว้ยขนาดของวสัดุอนิทรยี์(Size of organic pieces)นัน้
ถอืไดว้่าเป็นปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่ออตัราการย่อยสลายของวสัดุอนิทรยี ์โดยหากมกีารลดขนาดดว้ยการตดัสบัฟางและ
ตอซงัขา้วใหม้ขีนาดสัน้ลงจะมสี่วนชว่ยเร่งอตัราการย่อยสลายไดเ้รว็ขึน้เนื่องจากวสัดุอนิทรยีท์ีม่ขีนาดเลก็กจ็ะมพีืน้ทีผ่วิ
ใหจุ้ลนิทรยี์ดนิเขา้ไปย่อยสลายไดง้่ายมากขึน้อกีทัง้การเตมิฟางและตอซงัในปรมิาณทีน้่อยกว่า800 กโิลกรมั/ไร่จะไม่
สามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติขา้วไดแ้ต่จะเป็นเพยีงการเพิม่อนิทรยีวตัถุลงไปในดนินาเท่านัน้ ดงันัน้จงึตอ้งศกึษาถงึการ
เพิม่ประสทิธภิาพการย่อยสลายฟางและตอซงัในระบบนาน ้าขงัใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพื่อไม่ใหด้นิเป็นพษิกบั
ต้นขา้วทีป่ลูกและสามารถทีจ่ะปลดปล่อยธาตุอาหารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพชืตัง้แต่ระยะแรกจนถงึการเก็บเกี่ยวผลผลติ
ด้วยการลดขนาดทางกายภาพโดยการตดัสบัให้มขีนาดความยาว50-100 มลิลเิมตรซึ่งเป็นขนาดความยาวที่ไม่เป็น
อุปสรรคกบัการไถกลบโดยมกีารเติมเชื้อจุลนิทรยี์ลงไปในระหว่างการหมกัเพื่อช่วยให้อตัราการย่อยสลายเศษซาก
อนิทรยีวตัถุทีท่ าการไถกลบลงไปในดนินาในสภาพนาน ้าขงัดขีึน้ดว้ยการเตมิฟางและตอซงัในสดัส่วนปกตริ่วมกบัการใช้
เทคนิคการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืทีเ่หมาะสมดว้ยการใหปุ้๋ ยทางดนิร่วมกบัทางใบตามระยะเวลาในการต้องการ
ธาตุอาหารของพชืและท าการเปรยีบเทยีบการเจรญิเตบิโตและอตัราผลผลติขา้วทีเ่พิม่ขึน้ 
 
วตัถปุระสงคก์ำรวิจยั 

1. เพื่อศกึษาผลของการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมขีองดนินาทีเ่กดิจากกระบวนการไถกลบฟางและตอซงั
แบบตดัสบัรว่มกบัการหมกัทางชวีภาพในระบบนาน ้าขงั 

2. เพื่อทดสอบประสทิธผิลของการเพิม่ธาตุอาหารพชื ปรมิาณผลผลติขา้วและตน้ทุนการท านาในระบบนา
น ้าขงัดว้ยการไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชื 
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ควำมส ำคญัของกำรวิจยั 
  การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาสมบตัทิางเคมขีองดนินาทเีปลีย่นแปลงไป และการเพิม่ธาตุอาหารพชืใน
แปลงนาทดลองทีท่ าการไถกลบฟางและตอซงัขา้วในระบบนาน ้าขงัแบบตดัสบัร่วมกบัการหมกัการชวีภาพ โดยเตมิฟาง
และตอซงัขา้วในสดัส่วนปกต ิ700 กโิลกรมั/ไร ่รว่มกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารตามชว่งระยะเวลาความตอ้งการของ
พชืในสดัส่วนปกตเิทยีบกบัแบบปลอดภยัเพื่อเปรยีบเทยีบอตัราผลผลติและต้นทุนการท านาที่เกดิขึน้  เพื่อน าผลที่ได้
จากกรศกึษาวจิยัไปใชป้ระยกุตใ์ชส้ าหรบัเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการฟางและตอซงัขา้วหลงัการเกบ็เกีย่วดว้ยวธิกีารไถ
กลบ ซึง่จะสง่ผลต่อการปรบัปรุงบ ารุงดนินาและสามารถลดตน้ทุนของเกษตรกรท านาในระยะยาวไดต้่อไป 
 
ขอบเขตกำรวิจยั 
  การวจิยัมขีอบเขตการวจิยัดงันี้ 
  ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
  1. ศกึษาผลการปรบัปรุงสมบตัทิางเคมขีองดนินาหลงัการทดลองทีท่ าการไถกลบฟางและตอซงัขา้วในระบบ
นาน ้ าขังแบบตัดสับร่วมกับการหมักการชีวภาพ โดยเติมฟางและตอซังข้าวในสัดส่วนปกติ 700 กิโลกรัม/ไร่ 
ประกอบดว้ย คา่ความเป็นกรด-ด่าง คา่ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ และคา่ความสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออนCEC  
  2. ประเมนิประสทิธผิลของการเพิม่ธาตุอาหารพชืในระบบนาน ้าขงัดว้ยการไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบั
ร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชื ประกอบด้วย ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ในดิน Available P และ
ปรมิาณโพแทสเซยีมในดนินาทีแ่ลกเปลีย่นได ้Exchangeable K รวมถงึปรมิาณผลผลติขา้วและตน้ทุนการท านา 
  ขอบเขตด้ำนพืน้ท่ีและระยะลำ 
  การวจิยัครัง้นี้เป็นการศกึษาในช่วง 1 ฤดกูาลท านา ไดแ้ก่ ชว่งเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2561 ถงึเดอืนมถิุนายน
พ.ศ.2561 ซึ่งท าการทดลองในพืน้ทีท่ านาระบบนาน ้าขงัทีป่ลูกขา้วแบบปักด าต้นกล้า ของต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลบัแล 
จงัหวดัอุตรดติถ์ 
 
สมมติฐำนกำรวิจยั 
  1. การไถกลบฟางและตอซงัขา้วในระบบนาน ้าขงัแบบตดัสบัร่วมกบัการหมกัการชวีภาพ โดยเตมิฟางและ
ตอซงัขา้วในสดัส่วนปกต ิ700 กโิลกรมั/ไร ่มผีลต่อการปรบัปรุงสมบตัทิางเคมขีองดนินาหลงัการทดลอง  
  2. การไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชื มผีลต่อประสทิธผิลของการ
เพิม่ธาตุอาหารพชื และปรมิาณผลผลติขา้วทีป่ลกูในระบบนาน ้าขงั 
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กรอบแนวคิดในกรวิจยั 
  การศกึษาวจิยัเรือ่ง”กระบวนการตดัสบัฟางและตอซงัรว่มกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืในระบบนาน ้า
ขงั”มกีรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
 
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรวิจยั 

การศกึษาวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิทดลองแบบสุม่สมบูรณ์ภายในบลอ็ก (Randomized complete block design) 
โดยมรีะเบยีบวธิวีจิยัดงันี้ 
1. การวางแผนการทดลอง 
  โดยวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ภายในบลอ็กโดยจดัสิง่ทดลองจ านวน 4 ต าหรบั (Treatment) ต า
หรบัละ 3 ซ ้าประกอบดว้ยต าหรบัที ่(T1) ใส่ฟางและตอซงัเผา (แปลงควบคุม) ต าหรบัที ่(T2) ใส่ฟางและตอซงัไม่ตดัสบั
ต าหรบัที่ (T3) ใส่ฟางและตอซงัตดัสบัความยาว 5-10 ซ.ม.+จุลนิทรยี์สงัเคราะห์แสงอตัรา 5 ลติร/ไร่ +ไตรโครโดม่า
อตัรา 5 ลติร/ไร่และปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็อตัราส่วน 50 กโิลกรมั/ไร่ต าหรบัที ่(T4) ใส่ฟางและตอซงัขา้วตดัสบัความยาว 5-
10 ซ.ม. โดยอตัราส่วนการใส่ฟางและตอซงัในแปลงนาทดลองปรมิาณ 21 กโิลกรมั (เทยีบจากอตัราส่วนฟางและตอซงั
หลงัการเกบ็เกีย่ว 700 กโิลกรมั/ไร)่ พจิารณาต าหรบัการทดลองไดด้งัตารางที1่ 
 
ตาราง 1  ต าหรบัการทดลองบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืในระบบนาน ้าขงั 

ต าหรบัการทดลอง รายละเอยีด 
T1 ใสฟ่างและตอซงัเผา (แปลงควบคุม) 
T2 ใสฟ่างและตอซงัไม่ตดัสบั 
T3 ใสฟ่างและตอซงัตดัสบัความยาว 5-10 ซ.ม.+จุลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สงอตัรา 5 ลติร/ไร ่+ไตรโครโดมา่อตัรา 5 ลติร/

ไรแ่ละปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็อตัราส่วน 50 กโิลกรมั/ไร่ 
T4 ใสฟ่างและตอซงัขา้วตดัสบั 5-10 เซนตเิมตร 

 
2. การเตรยีมพืน้ทีแ่ปลงนาทดลอง 
  แปลงทดลองใช้พืน้ทีท่ านาหลงัการเก็บเกี่ยวแล้ว 4 สปัดาห์การเตรยีมแปลงทดลองเริม่จากการเตรยีมดนิ
โดยการเกบ็เศษซากวชัพชืและอนิทรยีวตัถุเดมิในแปลงทดลองออกและปรบัสภาพพืน้ทีโ่ดยการไถดะและตากดนิไวเ้ป็น
ระยะเวลา 2 สปัดาหแ์ลว้ท าการปั้นคนันาความกวา้ง 1.00 เมตรสงู 0.50 เมตรเพื่อแบ่งแปลงนาทดลองออกเป็น block 
จ านวน 4 block โดยแต่ละ block มขีนาด 48 ตารางเมตร (ขนาด 8x6 เมตร) (ดงัภาพประกอบที2่) แลว้ใส่ฟางและตอซงั

การปรบัปรุงสมบตัทิางเคมดีนิของดนินา 
และการเพิ่มปริมาณธาตุอาหารพืชใน
ระบบนาน ้าขงั 

การไถกลบฟางและตอซงัขา้วใน
ระบบนาน ้าขงัแบบตดัสบัร่วมกบั
การหมักการชีวภาพต่ อการ
เปลี่ยนแปลงสมบตัิทางเคมีของ
ดนินา 
- คา่ความเป็นกรด-ด่าง  
- คา่ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ  
-  ค่ า ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
แลกเปลีย่นแคตไอออนCEC 

การไถกลบฟางและตอซงัแบบตดั
สบัในระบบนาน ้าขงัร่วมกับการ
บริหารจัดการธาตุอาหารพืชต่อ
การเพิม่ธาตุอาหารพชื 
-  ป ริ ม าณฟอสฟอ รัส ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในดนิ Available P  
- ปรมิาณโพแทสเซยีมในดนินาที่
แลกเปลีย่นได ้Exchangeable K 
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ลงไปในแปลงนาทดลองตามรปูแบบและสดัส่วนทีก่ าหนดไวจ้ากนัน้ท าการไถกลบเศษฟางและตอซงัลงไปในดนินาระยะ
ความลกึ 15 ถงึ 20 เซนตเิมตรปล่อยน ้าเขา้แปลงนาและใส่ต าหรบัการทดลองทัง้ 4 ต าหรบัหมกัไวเ้ป็นระยะเวลา 3 วนั
จากนัน้จงึท าการไถปั้นและท าเทอืกนาเพื่อหมกัเศษฟางและตอซงัต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 15 วนัแล้วปักด าต้นกล้า
จ านวน 3-5 ตน้/กอใชข้า้วพนัธุก์ข.61 ปลกูโดยเวน้ระยะหา่ง 20x20 เซนตเิมตร(ดงัภาพประกอบที3่และ4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2  การเตรยีมต าหรบัการทดลองทัง้ 4 ต าหรบั (แยกรายแปลง) 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 3  การจดัเตรยีมแปลงนาทดลองทัง้ 4 ต าหรบัการทดลอง 
 
 

  
 

ภาพประกอบ 4  การจดัเตรยีมวสัดุส าหรบัใสใ่นแปลงทดลอง 
 

 (แปลงควบคมุ T1) 
1. ใสฟ่างและตอซงัขา้วลงใน
แปลงนา(ไมต่ดัสบั) 
2. เผาฟางและตอซงัขา้ว 
3. ปล่อยน ้าเขา้ในแปลงนา 
4. ไถปัน้แปลงนา 
5. ปักด า 
 

 (แปลงเปรียบเทียบT2) 
1. ใสฟ่างและตอซงัขา้วลง
ในแปลงนา(ไม่ตดัสบั) 
2. ปล่อยน ้าเขา้ในแปลงนา 
3. ไถปัน้แปลงนา 
4. ปักด า 
 

 (แปลงเปรียบเทียบT3) 
1. ใสฟ่างและตอซงัขา้วลงใน
แปลงนาตามสดัสว่น(ตดัสบัฟาง
ขนาด 5-10 เซนตเิมตร) 
2. ปล่อยน ้าเขา้ในแปลงนา 
3. ใสจุ่ลนินทรยีส์งัเคราะหแ์สง + 
ไตรโครฯ+ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็  
(สดัสว่น 5 ลติร/ไร่ : 5 ลติร/ไร ่: 
50 กโิลกรมั/ไร ่) 
4. ไถปัน้แปลงนา 
5. ปักด า 
 

(แปลงเปรียบเทียบT4) 
1. ใสฟ่างและตอซงัขา้วลงใน
แปลงนาตามสดัสว่น(ตดัสบั
ฟางขนาด 5-10 เซนตเิมตร) 
2. ปล่อยน ้าเขา้ในแปลงนา 
3. ไถปัน้แปลงนา 
4. ปักด า 
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3. การบรหิารจดัการธาตุอาหารพชื 
 การบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืโดยการใหปุ้๋ ยทางดนิร่วมกบัทางใบตามระยะเวลาในการต้องการธาตุอาหารของ
ขา้วโดยใชส้ตูรปุ๋ ยในอตัราส่วนทีแ่ตกต่างกนัจ านวน 3 รอบโดยในแปลงทดลองทีT่1,T2 และT4 ท าการใหปุ้๋ ยทางดนิรอบ
ที ่1 ใหปุ้๋ ยยูเรยีสตูร 46-0-0 รอบที ่2 ใหปุ้๋ ยสตูร 15-15-15 และรอบที ่3 ใหปุ้๋ ยสตูร 16-16-16 (อตัราส่วน 50 กโิลกรมั/
ไร)่ ส่วนในแปลทดลองทีT่3 รอบที ่1 ใชจุ้ลลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง+ไตรโครโดม่าร่วมกบัปุ๋ ยยเูรยีสตูร 46-0-0 รอบที ่2 ใช้
จุลลนิทรยี์สงัเคราะหแ์สง+ไตรโครโดม่าร่วมกบัปุ๋ ยสูตร 15-15-15 รอบที ่3 ใชจุ้ลลนิทรยี์สงัเคราะหแ์สง+ไตรโครโดม่า
ร่วมกบัปุ๋ ยสตูร 16-16-16 (จุลลนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง+ไตรโครโดม่าอตัราส่วน 2 ลติร/ไร่, ปุ๋ ยเคมอีตัราส่วน 25 กโิลกรมั/
ไร่) โดยก่อนหว่านทุกรอบจะปล่อยน ้าออกจากแปลงนาก่อนการหว่านปุ๋ ยและทิง้ระยะใหด้นิกนิปุ๋ ยเป็นระยะเวลา  5 วนั
นับจากวนัทีห่ว่านปุ๋ ยแลว้จงึปล่อยน ้าเขา้แปลงนาโดยการหว่านปุ๋ ยรอบที่ 1 ท าการหว่านปุ๋ ยเมื่อตน้ขา้วอายุ 20 วนัรอบ
ที ่2 ท าการหวา่นปุ๋ ยเมื่อตน้ขา้วอยู่ในเกดิใบธง (45 วนัหลงัปักด า) และรอบที ่3 ท าการหวา่นปุ๋ ยตน้ขา้วอายุ 60 วนัส่วน
การใหธ้าตุอาหารทางใบดว้ยการฉีดพ่นแปลงทดลองทีT่1,T2 และT4 รอบที ่1 สงักะสรีอบที ่2 ปุ๋ ยสตูร 11-0-4 รอบที ่3 
ปุ๋ ยสูตร 11-0-4 (อตัราส่วน 2 ช้อนแกงต่อน ้า 20 ลติร/ไร่) ส่วนแปลงทดลองที่T3 รอบที่ 1 สงักะส ี+ psb + ไตรโคร
โดมา่รอบที ่2 ปุ๋ ยสตูร 11-0-4 + psb + ไตรโครโดมา่รอบที ่3 ปุ๋ ยสตูร 11-0-4 + psb + ไตรโครโดมา่ (อตัราส่วน 2 ชอ้น
แกงต่อน ้า 20 ลติร/ไร่ + psb2 ลติร + ไตรโครโดม่า 2 ลติร) โดยการฉีดพ่นธาตุอาหารทางใบรอบที่ 1 ในระยะตน้ขา้ว
แตกกออาย ุ32 วนัหลงัปักด ารอบที ่2 ระยะตน้ขา้วเกดิใบธงอายุ 45 วนัหลงัปักด าและรอบที ่3 ระยะตน้ขา้วออกรวงอายุ 
65 วนัหลงัปักด าและไดท้ าการฉีดพน่เชือ้ราเมธาไรเซยีมผสมบวิเวอรเ์รยี (อตัราส่วน 100 กรมั/น ้า 20 ลติร) ทุกรอบหลงั
การใหธ้าตุอาหารทางใบ 2 วนัทุกแปลงทดลองเพือ่ป้องกนัโรคและแมลงศตัรขูา้ว 
 
4. การเกบ็ขอ้มลู/วเิคราะหผ์ล 
 การเกบ็ตวัอยา่งดนิเพื่อน าไปวเิคราะหธ์าตุอาหารก่อนการหวา่นปุ๋ ยทางดนิครัง้แรก 7 วนัและเกบ็ตวัอย่างดนิ
ทุกครัง้ตามรอบของการใหปุ้๋ ยตามทีก่ าหนดคอืครัง้ที่ 1 ตน้ขา้วอายุ 20 วนัครัง้ที่ 2 ตน้ขา้วอายุ 45 วนัครัง้ที ่3 ตน้ขา้ว
อายุ 60 วนัและครัง้ที่ 4 หลงัจากต้นขา้วอายุ 90 วนัโดยวธิกีารสุ่ม (Composite Sample) เกบ็ตวัอย่างดนิ 10 จุดจาก
พืน้ทีแ่ปลงนาทดลองตวัอย่างทัง้ 4 แปลงทีค่วามลกึ 0-20 เซนตเิมตรน ามาวเิคราะหส์มบตัทิางเคมขีองดนิ (Chemical 
Analysis) ประกอบคา่ความเป็นกรด-ด่างpHและธาตุอาหารพชืไดแ้ก่ปรมิาณอนิทรยีวตัถุOrganic Metter, ความจุในการ
แลกเปลี่ยนแคทไอออนCation Exchange Capacity,ปรมิาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ต่อดนิAvailable Phosphorus,
ปรมิาณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นไดE้xchangeable Kหลงัการทดลองในระยะเวลา 7,20,45,60 และ100 วนัโดยตวัแทน
ของตวัอย่างดนิในแต่ละแปลงจะน ามาผึง่ใหแ้หง้ในทีร่่มและบดใหล้ะเอยีดจากนัน้น าตวัอย่างดนิร่อนผ่านตะแกรงร่อน
ขนาด 2.0 มลิลเิมตรเพื่อน ามาวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างและธาตุอาหารพชืแล้วท าการการเปรยีบเทยีบอตัรา
ผลผลติขนาดและน ้าหนักของเมด็ขา้วโดยการสุ่มเก็บตวัอย่างเมด็ขา้วในแปลงทดลองขนาด 48 ตารางเมตรสุ่มเก็บ
ตวัอย่างแปลงละ 3 จุดในพื้นที่ 1 ตารางเมตรน าข้อมูลมาวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปและ
เปรยีบเทียบค่าเฉลี่ยความแตกต่างของแต่ละต าหรบัด้วยวธิีDuncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดบั
ความเชือ่มัน่ 95% 
 
ผลกำรวิจยั 
1. ผลการปรบัปรุงสมบตัทิางเคมขีองดนินา 

1.1 การปรบัปรุงสมบตัทิางเคมขีองดนินา 
1.1.1 คา่ความเป็นกรด-ด่างpHของดนินาหลงัการทดลอง 
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 จากค่าการวเิคราะหส์มบตัทิางเคมดีนิก่อนการใส่ต าหรบัการทดลองพบว่าดนิในแปลงนาทดลองมสีภาพเป็น
กรดเลก็น้อยpH = 6.52 เทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานค่าวเิคราะห์ทางเคมดีนิ (คณาจารยป์ฐพวีทิยา, 2548)เมื่อใส่ต าหรบั
การทดลองไปในดนินาจงึส่งผลใหค้า่pH ของดนิลดลงโดยประมาณ 0.1-0.6 หน่วยpH และคา่pH ต าหรบัทีใ่ส่ฟางและตอ
ซงัขา้วมคี่าความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) เมื่อเทยีบกบัต าหรบัควบคุม (T1) ทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้ว
แบบเผาก่อนการหมกัโดยทีแ่ปลงทดลองอื่นๆ (T2,T3 และT4) ท าการใส่ฟางและตอซงัขา้วแบบไม่เผาก่อนท าการหมกั
ซึง่ในแปลงควบคุม (T1) จะมกีารเปลีย่นแปลงคา่ความเป็นกรด-ด่างของดนิน้อยทีสุ่ดหลงัจาการทดลอง 100 วนั (-0.151 
หน่วยpH) แต่จะมคี่าpH สงูขึน้ในวนัที ่7 หลงัจากใส่ต าหรบัการทดลอง (6.606 หน่วยpH) และเพิม่ขึน้มากทีสุ่ดในวนัที่ 
20 หลงัจากใส่ต าหรบัการทดลอง (6.995 หน่วยpH) และมคี่าคงที่ใกล้เคยีงกนัตัง้แต่วนัที่ 45 ถึงวนัที่ 100 ของการ
ทดลองส่วนต าหรบัการทดลอง (T2,T3 และT4) จะมกีารเปลีย่นแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของดนิใกลเ้คยีงกนัหลงัจาก
การทดลอง 100 วนั (0.4-0.6หน่วยpH) แต่จะเหน็ว่าแปลงทดลอง (T2) ทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้วแบบไม่ตดัสบัจะมคี่าpH 
ต ่าลง (5.822 หน่วยpH) ซึ่งจะท าใหด้นิมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นกรดมากขึน้แตกต่างจากแปลงทดลอง (T3,T4) ทีใ่ส่ฟางและ
ตอซงัขา้วแบบตดัสบัจะมคี่าpH (6.0125 และ 6.108 หน่วยpH) ซึ่งมสีภาพเป็นกรดเลก็น้อยใกลเ้คยีงกบัค่าpH ของดนิ
ก่อนการทดลอง (ดงัตารางที2่) 
 
ตาราง 2  คา่ความเป็นกรด-ด่างpH ของดนินาก่อนและหลงัการใสต่ าหรบัการทดลอง (N=3) 

ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T1 6.518  
±0.013 

6.606  
± 0.008 

b 

6.995 
± 0.009  

a 

6.389 
± 0.001 

a 

6.327  
±0.016 

a 

6.367 
± 0.010 

a 

-0.151 

T2 6.517 
± 0.013 

6.913  
± 0.013 

a 

6.786  
± 0.008 

b 

6.330 
± 0.008 

b 

6.089 
± 0.006 

c 

5.822 
± 0.014 

d 

-0.695 

T3 6.517 
± 0.014 

6.233  
± 0.013 

c 

6.324 
 ± 0.035 

d 

6.386 
± 0.008 

a 

6.224 
± 0.013 

b 

6.0125  
± 0.005 

c 

-0.505 

T4 6.519 
± 0.013 

6.112 
± 0.006 

d 

6.394 
± 0.005 

c 

5.821 
± 0.010 

c 

5.982 
± 0.024 

d 

6.108 
± 0.008 

b 

-0.411 

F-test ns ** ** ** ** ** 
%C.V. 0.15 5.22 4.472 4.088 2.282 3.456  

 
1.1.2 ปรมิาณอนิทรยีวตัถุ OM ของดนิหลงัการทดลอง 

 จากค่าการวเิคราะห์สมบตัิทางเคมดีนิก่อนการใส่ต าหรบัการทดลองจะเห็นว่าดนิในแปลงนาทดลองมคี่า
อนิทรยีวตัถุOMอยู่ในระดบัต ่า (1.33%) เทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานค่าวเิคราะหท์างเคมดีนิ (คณาจารยป์ฐพวีทิยา, 2548)
การใส่ฟางและตอซงัขา้วลงไปในดนินาในทุกต าหรบัการทดลอง (T1,T2,T3 และT4) ในระยะเวลา20 วนัหลงัการทดลอง
ไม่ส่งผลต่อการเพิม่ปรมิาณค่าอนิทรยีวตัถุOMในดนินาแต่จะเกดิการจงึส่งผลใหป้รมิาณค่าอนิทรยีวตัถุOMเพิม่ขึน้ใน
ระยะเวลา100 วนัภายหลงัการทดลองซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบผลของค่าอนิทรยีวตัถุOMหลงัการทดลองในระยะเวลา100 วนั
พบว่าทุกต าหรบัการทดลองทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้วแบบไม่เผา (T2,T3 และT4) มคี่าอนิทรยีวตัถุOMเพิม่ขึน้โดยเฉลี่ย 
(0.1-0.29%) และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในทุกๆต าหรบัการทดลองแมว้่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าอนิทรยีวตัถุOMเพยีง
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เล็กน้อยก็ตามแต่เมื่อเทียบกับแปลงทดลองควบคุม  (T1) ที่ใส่ฟางและตอซังข้าวแบบเผาที่ยังคงมีปริมาณค่า
อนิทรยีวตัถุOMใกลเ้คยีงหรอืเท่าเดมิเมือ่เทยีบกบัปรมิาณอนิทรยีวตัถุOMในดนินาก่อนท าการทดลอง (ดงัตารางที3่) 
 
ตาราง 3  ปรมิาณอนิทรยีวตัถุOMในดนินาก่อนและหลงัการใสต่ าหรบัการทดลอง (N=3) 

ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
(%) 

หลงัการทดลอง(%) คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง 
(%) 

วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T1 1.33  
± 0.085 

1.27 
± 0.085 

1.18 
± 0.283 

 

1.30 
± 0.042 

b 

1.45 
±0.000 

1.33  
± 0.000 

b 

0 

T2 1.33  
± 0.085 

1.41 
± 0.205 

1.42 
± 0.042 

 

1.41  
± 0.042 

ab 

1.67 
±0.078 

 

1.62  
± 0.163 

a 

+0.29 

T3 1.33  
± 0.085 

1.24 
± 0.127 

1.47 
± 0.035 

 

1.62  
± 0.163 

a 

1.38 
±0.078 

 

1.47 
± 0.035 

ab 

+0.14 

T4 1.33  
± 0.085 

1.24 
 ± 0.368 

1.35 
± 0.120 

 

1.47 
± 0.042 

ab 

1.41 
±0.205 

 

1.43 
± 0.000 

ab 

+0.1 

F-test ns ns ns ** ns **  
%C.V. 4.82 14.419 12.324 9.596 10.158 8.639  

 
1.1.3 ความสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออน CEC ของดนินาหลงัการทดลอง 

 จากค่าการวเิคราะห์สมบตัิทางเคมดีนิก่อนการใส่ต าหรบัการทดลองจะเห็นว่าดนิในแปลงนาทดลองมคี่า
ความสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออนCECของดนิอยู่ในระดบัสงู (22.23 me/100g) เทยีบกบัเกณฑม์าตรฐานค่า
วเิคราะห์ทางเคมดีนิ (คณาจารย์ปฐพวีทิยา, 2548)โดยเมื่อท าการใส่ฟางและตอซงัข้าวลงไปในต าหรบัการทดลอง 
(T2,T3,T4) แล้วจะเห็นว่าจะมกีารเปลี่ยนแปลงของค่าความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออนCECของดินนา
เกดิขึน้ตัง้แต่ในวนัที่20,45และวนัที6่0ของการทดลองอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) เมื่อเทยีบกบัต าหรบัควบคุม 
(T1) แต่ในวนัที1่00ของการทดลองกลบัพบว่าค่าCECไม่มคีวามแตกต่างกนัซึง่เมื่อน าคา่CECของดนินาหลงัการทดลอง
เปรยีบเทยีบกบัค่าCECของดนินาก่อนการทดลองพบว่าในทุกๆ ต าหรบัการทดลองมกีารเปลีย่นแปลงของค่าCECเพยีง
เลก็น้อยไม่มนีัยส าคญัทางสถติิซึ่งยงัท าให้ดนินายงัคงมคี่าCECในระดบัค่อนขา้งสูงเมื่อเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานค่า
วเิคราะหเ์คมขีองดนิ (ดงัตารางที4่)    
 
ตาราง 4  ความสามารถในการแลกเปลีย่นแคตไอออนCECของดนินาก่อนและหลงัการใสต่ าหรบัทดลอง (N=3) 

ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
(me/100 g) 

หลงัทดลอง คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง 

(me/100 g) 
วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T1 22.23  
± 3.533 

27.280 
± 3.248 

19.857 
± 0.125 

b 

27.064  
± 3.695 

c 

33.942 
± 0.449 

a 

22.45  
± 3.496 

+0.22 
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ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
(me/100 g) 

หลงัทดลอง คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง 

(me/100 g) 
วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T2 22.23  
± 3.533 

27.393 
± 3.657 

37.348  
± 3.508 

a 

69.567  
± 0.533 

a 

20.896 
± 1.846 

b 

19.75  
± 0.276 

-2.48 

T3 22.23  
± 3.532 

27.269 
± 3.441 

 

21.937  
± 4.104 

b 

44.308  
± 0.373 

b 

19.717 
± 0.243 

b 

19.70  
± 0.245 

 

-2.53 

T4 22.23  
± 3.533 

29.629 
± 0.091 

26.407  
± 2.744 

b 

29.817  
± 0.061 

c 

19.997 
± 0.004 

b 

22.43  
± 3.511 

 

+0.2 

F-test ns ns ** ** ** ns  
%C.V. 12.01 8.971 28.714 42.312 27.151 11.257  

 

2. ประสทิธผิลการเพิม่ธาตุอาหารพชื และปรมิาณผลผลติขา้วในระบบนาน ้าขงั 
2.1 การเพิม่ธาตุอาหารพชื   

 2.1.1 ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิ Available P 
 จากค่าการวเิคราะหส์มบตัทิางเคมดีนิก่อนการใส่ต าหรบัการทดลองพบว่าดนิในแปลงนาทดลองมคี่าปรมิาณ
ฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ในดินAvailable Pดนิอยู่ในระดบัสูงมาก (184.69 me/100g) เทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานค่า
วเิคราะหท์างเคมดีนิ (คณาจารยป์ฐพวีทิยา, 2548)โดยในต าหรบัการทดลองที่T1,T2และT4ทีไ่ดท้ าการเพิม่ธาตุอาหาร
พชืทางดนิโดยการให้ปุ๋ ยเคมเีพยีงอย่างเดยีวในอตัราส่วน50กโิลกรมั/ไร่จงึส่งผลให้ปรมิาณAvailable Pภายหลงัการ
ทดลอง100วนัในต าหรบัการทดลองควบคุม (T1) และต าหรบั (T2) เพิม่ขึน้ (160.935 me/100g และ137.81 me/100g) 
ตามล าดบัส่วนต าหรบั (T4) จะมคี่าลดลง (-5.16 me/100g) ส่วนแปลงทดลอง (T3) ทีท่ าการเพิม่ธาตุอาหารพชืทางดนิ
โดยการใหปุ้๋ ยเคมใีนอตัราส่วน25กโิลกรมั/ไร่ร่วมกบัสารชวีภาพในอตัราส่วน2ลติร/ไร่ส่งผลใหป้รมิาณ(Available P) มี
คา่สงูสดุในวนัที6่0ของการทดลองเพิม่ขึน้ (348.035 me/100g) เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณAvailable Pก่อนทดลอง (ดงั
ตารางที5่และภาพประกอบที5่) 
 
ตาราง 5  ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิAvailable Pของดนิก่อนและหลงัการใสต่ าหรบัการทดลอง (N=3) 

ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
(me/100 g) 

หลงัทดลอง คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง 

(me/100 g) 
วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T1 184.80  
± 6.894 

277.155 
± 3.924 

a 

265.575 
± 3.698 

a 

225.335 
± 9.440 

a 

227.205  
± 3.486 

b 

345.735 
± 0.078 

a 

+160.935 

T2 184.63 
± 7.538 

244.185  
± 0.799 

b 

225.880 
± 0.354 

b 

241.880 
± 2.418 

a 

335.325  
± 4.476 

a 

322.440 
± 2.602 

b 

+137.81 

T3 184.82 
± 6.894 

194.480  
± 2.065 

c 

206.470 
± 3.168 

c 

246.745 ± 
14.064 

a 

348.035 
± 7.757 

a 

245.035 
± 5.395 

c 

+60.215 
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ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
(me/100 g) 

หลงัทดลอง คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง 

(me/100 g) 
วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T4 184.80 
± 6.894 

79.160 
± 2.447 

d 

86.005 
± 3.543 

d 

88.060  
±3.140 

b 

149.585  
± 0.813 

c 

179.640 
± 6.406 

D 

-5.16 

F-test ns ** ** ** ** **  
%C.V. 2.89 40.38 36.551 35.025 32.915   

 
 

 
 

ภาพประกอบ 5  ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิ Available P ของดนิหลงัการใสต่ าหรบัการทดลอง 100 วนั 
 

2.1.2 ปรมิาณโพแทสเซยีมในดนินาทีแ่ลกเปลีย่นได ้Exchangeable K 
 จากค่าการวเิคราะห์สมบตัทิางเคมดีนิก่อนการใส่ต าหรบัการทดลอง (ตารางที่2) จะเหน็ว่าดนิในแปลงนา
ทดลองมคี่าปรมิาณโพแทสเซยีมที่แลกเปลี่ยนได้ Exchangeable Kอยู่ในระดบัต ่า (37.87 me/100g) เทยีบกบัเกณฑ์
มาตรฐานค่าวเิคราะห์ทางเคมดีนิ (คณาจารย์ปฐพวีทิยา, 2548)ภายหลงัการทดลองในระยะเวลา100วนัพบว่าในทุกๆ 
ต าหรบัการทดลองส่งผลให้ปรมิาณของค่า Exchangeable Kเพิม่ขึ้นในทุกต าหรบัการทดลองเมื่อเทียบกับปริมาณ 
โฟแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นได้ Exchangeable Kก่อนการทดลองโดยในต าหรบัการทดลองที่ T1,T2 และT4 ทีไ่ดท้ าการ
เพิม่ธาตุอาหารพชืทางดนิโดยการใหปุ้๋ ยเคมเีพยีงอย่างเดยีวในอตัราส่วน50กโิลกรมั/ไร่จะพบว่าแปลงทดลองT2มกีาร
เพิม่ขึน้ของค่า Exchangeable Kมากทีสุ่ด (25.39 me/100g) รองลงมาคอืT4 (11.756 me/100g) ส่วนแปลงทดลอง T1
จะมคี่าการเปลี่ยนแปลงน้อยทีสุ่ดโดยเพิม่ขึน้เพยีง (5.525 me/100g) ส่วนแปลงทดลองT3ทีท่ าการเพิม่ธาตุอาหารพชื
ทางดินโดยการให้ปุ๋ ยเคมีในอัตราส่วน25กิโลกรัม/ไร่ร่วมกับสารชีวภาพในอัตราส่วน2ลิตร/ไร่มีผลท าให้ค่า
Exchangeable K เพิม่ขึน้ (13.345 me/100g) มคี่าความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ (p<0.05) เมื่อเทยีบกบัต า
หรบัควบคุม (T1)  (ดงัตารางที6่ และภาพประกอบที6่) 
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ตาราง 6  ปรมิาณโพแทสเซยีมในดนินาทีแ่ลกเปลีย่นไดE้xchangeable Kของดนิก่อนและหลงัการใสต่ าหรบัการทดลอง (N=3) 
ต าหรบัการ
ทดลอง 

ก่อนทดลอง 
(me/100 g) 

หลงัทดลอง คา่ แตกต่างหลงั
ทดลอง 

(me/100 g) 
วนัที ่7 วนัที ่20 วนัที ่ 45 วนัที ่ 60 วนัที ่100 

T1 37.87  
± 0.962 

49.12 
± 3.429 

ab 

51.96 
± 3.458 

a 

43.42  
±0.389 

40.92  
± 2.927 

b 

43.395 
± 0.813 

c 

+5.525 

T2 37.87  
± 0.962 

46.03 
± 1.442 

b 

51.11 
± 0.028 

ab 

48.10  
±5.544 

47.60  
± 2.878 

b 

63.260 
± 0.438 

a 

+25.39 

T3 
 

 
T4 

37.87  
± 0.962 

 
37.85  

± 0.926 

52.22 
± 1.902 

ab 
52.85 

± 2.051 
a 

46.58  
± 1.329 

b 
51.86 

± 0.375 
a 

40.82 
 ±1.633 

 
40.37  
±0.078 

 

59.80 
± 3.578 

a 
40.23 

± 1.322 
b 

51.215 
± 0.771 

b 
49.615 
± 1.506 

b 

+13.345 
 
 

+11.765 

F-test ns ** ** ns ** **  
%C.V. 1.90 6.788 5.474 9.135 18.373   

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 6  ปรมิาณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นไดE้xchangeable Kของดนิหลงัใสต่ าหรบัการทดลอง100 วนั 
 
  2.2 ปรมิาณผลผลติขา้วในระบบนาน ้าขงั 
 ผลการเปรยีบเทยีบผลผลติขา้วทีป่ลูกในแปลงนาทดลองแบบนาน ้าขงัทีใ่ชฟ้างและตอซงัดว้ยวธิกีารตดัสบั
ร่วมกบัการหมกัทางชวีภาพโดยใชเ้ทคนิคการใชปุ้๋ ยแบบปลอดภยัดว้ยการใหปุ้๋ ยทางดนิร่วมกบัทางใบตามระยะเวลาใน
การต้องการอาหารของพชืโดยใช้วธิกีารปลูกแบบปักด าต้นกล้าจ านวน  3-5 ต้น/กอใช้ขา้วพนัธุ์ กข.61 ระยะการปลูก 
20x20 เซนตเิมตรโดยใชส้ตูรปุ๋ ยในอตัราส่วนทีแ่ตกต่างกนัจากการสุ่มเกบ็ตวัอยา่งในพืน้ทีแ่ปลงทดลองขนาด 48 ตาราง
เมตรตามต าหรบัการทดลองจ านวน 4 แปลงทดลองขนาดพืน้ทีค่วามยาว 8 เมตรความกวา้ง 6 เมตรจ านวน4แปลงสุ่ม
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เกบ็ตวัอย่างแปลงละ3จุดแต่ละจุดในพืน้ที1่ตารางเมตรสามารถวดัอตัราการแตกกอ (โดยเฉลีย่) พบว่าแปลงทดลองทีใ่ส่
ฟางและตอซงัขา้วแบบไม่เผา(T2,T3และT4) มอีตัราการแตกกอของต้นขา้วโดยเฉลี่ย (42-45ต้น/กอ) มากกว่าแปลง
ทดลองควบคุมทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้วแบบเผา (T1) ทีม่อีตัราการแตกกอของต้นขา้วเฉลี่ยเพยีง28ต้น/กอส่วนปรมิาณ
จ านวนร่วงต่อกอ (โดยเฉลีย่) พบว่าแปลงทดลองทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้วแบบไม่เผา (T2,T3และT4) มจี านวนรวงต่อกอ
ขา้วโดยเฉลีย่ (40-42รวง/กอ) มากกว่าแปลงทดลองควบคุมทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้วแบบเผา (T1) ทีม่จี านวนรวงต่อกอ
เฉลี่ยเพียง22รวง/กอส่วนจ านวนเมล็ดต่อรวง(โดยเฉลี่ย) พบว่าแปลงทดลองที่ใส่ฟางและตอซังข้าวแบบไม่เผา 
(T2,T3และT4) มจี านวนเมลด็ต่อรวงโดยเฉลี่ย (105-110เมลด็/รงวง) มากกว่าแปลงทดลองควบคุมทีใ่ส่ฟางและตอซงั
ขา้วแบบเผา (T1) ที่มจี านวนเมลด็ต่อรวงเฉลี่ยเพยีง90เมลด็/รวงและในส่วนของน ้าหนักเมลด็ขา้ว/100เมลด็ (เฉลี่ย) 
พบว่าแปลงทดลองทีใ่ส่ฟางและตอซงัขา้วแบบไม่เผา(T2,T3และT4) มนี ้าหนักของเมลด็ขา้ว/100เมลด็โดยเฉลีย่ (3.60-
3.68กรมั) ค่าความชื้น25.327 % มากกว่าแปลงทดลองควบคุมที่ใส่ฟางและตอซงัขา้วแบบเผา (T1) ที่มนี ้าหนักของ
เมลด็ขา้ว/100เมลด็โดยเฉลีย่ (3.51กรมั) แต่มคีา่ความชืน้ต ่ากวา่เพยีง21.128 %  (ดงัตารางที7่) 
 
ตาราง 7  ผลการเปรยีบเทยีบอตัราผลผลติขนาดและน ้ าหนักของเมด็ขา้วในแปลนาทดลองทีใ่ช้ฟางและตอซงัตดัสบัร่วมกบัการหมกัทาง
ชวีภาพโดยใชเ้ทคนิคการใชปุ้๋ ยแบบปลอดภยั 

รายการเปรยีบเทยีบ แปลงทดลอง T1 แปลงทดลอง T2 แปลงทดลอง T3 แปลงทดลอง T4 
1. จ านวนกอขา้วในพื้นที ่1ตร.ม. 20 กอ 20 กอ 20 กอ 20 กอ 
2. ความสงูของตน้ขา้ว (โคนตน้ถงึปลายใบ) 80 ซ.ม. 85 ซ.ม. 90 ซ.ม. 85 ซ.ม. 
3. ระยะความยาวของกาบใบ 20 ซ.ม. 20 ซ.ม. 25 ซ.ม. 20 ซ.ม. 
4. ความยาวของใบ (โคนใบถงึปลายใบ) 35 ซ.ม. 35 ซ.ม. 40 ซ.ม. 40 ซ.ม. 
5. อตัราการแตกกอ (เฉลีย่) 28 ตน้/กอ 43 ตน้/กอ 45 ตน้/กอ 42 ตน้/กอ 
6. จ านวนรวง/กอ (เฉลีย่) 22 รวง/กอ 40 รวง/กอ 42 รวง/กอ 40 รวง/กอ 
7. จ านวนเมลด็/รวง (เฉลีย่) 90เมลด็/รวง 105 เมลด็/รวง 110 เมลด็/รวง 105 เมลด็/รวง 

8. น ้าหนกัเมลด็ขา้ว 100 เมลด็ (เฉลีย่) 3.5108กรมั 3.6039กรมั 3.6842กรมั 3.6503กรมั 

หมายเหตุ :  คา่ความชื้นของเมลด็ขา้วเปลอืกจากการวดัคา่ดว้ยวธิกีารHot Air Oven 
 1. เมลด็ขา้วเปลอืกจากแปลงทดลองT1คา่ความชื้น21.128 % 
 2. เมลด็ขา้วเปลอืกจากแปลงทดลองT2,T3,T4คา่ความชื้น25.327 % 
 
  2.3 การเปรยีบเทยีบตน้ทุนการผลติ 
 ผลการเปรยีบเทยีบตน้ทุนการท านาทีใ่ชฟ้างและตอซงัดว้ยวธิกีารตดัสบัร่วมกบัการหมกัทางชวีภาพระหวา่ง
การปลูกขา้วโดยการใหปุ้๋ ยแบบปกตแิปลงทดลอง(แปลงควบคุมT1,T2 และT4) ทีม่กีารใหปุ้๋ ยเคมทีางดนิในอตัราส่วน50 
กิโลกรมั/ไร่ร่วมกบัการให้ปุ๋ ยเคมทีางใบในอตัรา2 ช้อนแกง/น ้า20 ลติร/ไร่มตี้นทุนการท านาอยู่ที่7,962 บาท/ไร่ส่วน
ตน้ทุนการท านาทีม่กีารใหปุ้๋ ยแบบปลอดภยัแปลงทดลอง (T3) ทีม่กีารใหปุ้๋ ยเคมทีางดนิในอตัราส่วน25 กโิลกรมั/ไร่และ
สารชวีภณัฑ์ในอตัราส่วน2 ลติร/ไร่ร่วมกบัการใหปุ้๋ ยเคมแีละสารชวีภณัฑ์ทางใบอตัราส่วน2 ชอ้นแกง/น ้า20 ลติร/ไร่มี
ตน้ทุนการท านา6,102 บาท/ไร ่(ดงัตารางที8่) 
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ตาราง 8  ผลการเปรยีบเทยีบตน้ทุนการท านาทีใ่ชฟ้างและตอซงัดว้ยวธิกีารตดัสบัร่วมกบัการหมกัทางชวีภาพระหว่างการปลกูขา้วโดยการ
ใหปุ้๋ ยแบบปกตกิบัการใชปุ้๋ ยแบบปลอดภยั 

ตน้ทุนการผลติ (การใชปุ้๋ ยแบบปกต)ิ T1,T2,T4 ตน้ทุนการผลติ (การใชปุ้๋ ยแบบปลอดภยั) T3 
รายการคา่ใชจ้่าย คา่ใชจ้่าย 

(บาท) 
1,600ตร.ม 

คา่ใชจ้่าย 
(บาท) 

48ตร.ม 

รายการคา่ใชจ้่าย คา่ใชจ้่าย 
(บาท) 
1,600 
ตร.ม 

คา่ใชจ้่าย 
(บาท) 

48ตร.ม 

1. ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ         -        - 1. ขัน้ตอนการเตรยีมดนิ       -           - 
1.1 คา่จา้งไถปัน่     400      12 1.1 คา่จา้งไถปัน่     400         12 
   1.2 คา่จา้งตดัสบัฟาง     300          9 
   1.3 psb (อตัรา5 ลติร/ไร่)     100          3 
   1.4 ไตรโครโดม่า(5ลติร/ไร)่      10        0.30 
   1.5ปุ๋ ยอนิทรยีเ์มด็(50 ก.ก./ไร)่      400         12 
2. ขัน้ตอนการปลกู       -       - 2. ขัน้ตอนการปลกู        -           - 
2.1 คา่จา้งปักด า    1,000      30 2.1 คา่จา้งปักด า      1,000         30 
3. ขัน้ตอนการดแูลรกัษา       -       - 3. ขัน้ตอนการดแูลรกัษา         -          - 
3.1. การใหปุ้๋ ยทางดนิ       -       - 3.1. การใหปุ้๋ ยทางดนิ         -          - 
รอบที ่1 ปุ๋ ย46-0-0  (50ก.ก./ไร)่     2,000      60 รอบที ่1 psb +ไตรโครฯ (2ลติร) 

+ปุ๋ ย46-0-0 (25 ก.ก./ไร่) 
     1,055       31.65  

รอบที ่2 ปุ๋ ย15-15-15 (50 ก.ก./ไร)่     2,000      60 รอบที ่2 psb +ไตรโครฯ (2ลติร) 
+ปุ๋ ย15-15-15 (25 ก.ก./ไร)่ 

     1,055       31.65 
     

รอบที ่3 ปุ๋ ย16-16-16 (50 ก.ก./ไร)่     2,000      60 รอบที ่3 psb +ไตรโครฯ (2ลติร) 
+ปุ๋ ย15-15-15 (25 ก.ก./ไร)่ 

     1,055       31.65 
     

3.2. การใหปุ้๋ ยทางใบ         -        - 3.2. การใหปุ้๋ ยทางใบ          -          - 
รอบที ่1 สงักะส ี 
(2 ชอ้น/น ้า 20 ลติร)   

      60      1.8 รอบที ่1 สงักะส ี(2 ชอ้น/น ้า 20ลติร)  
+psb + ไตรโครฯ (2 ลติร)   

      115      3.45 

รอบที ่2 ปุ๋ ย11-0-4  
(2 ชอ้น/น ้า 20 ลติร)   

      26      0.78 รอบที ่2ปุ๋ ย11-0-4 (2 ชอ้น/น ้า 20ลติร) 
+psb +ไตรโครฯ(2 ลติร)     

       81      2.43 

รอบที ่2 ปุ๋ ย11-0-4  
(2 ชอ้น/น ้า 20 ลติร)   

      26      0.78 รอบที ่3ปุ๋ ย11-0-4 (2 ชอ้น/น ้า 20ลติร) 
+ psb + ไตรโครฯ(2 ลติร)     

       81      2.43 

4. ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว        -         - 4. ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่ว          -         - 
4.1 คา่จา้งรถเกีย่วขา้ว      450       14 4.1 คา่จา้งรถเกีย่วขา้ว       450       14 
              รวมตน้ทุน    7,962     239.36 รวมตน้ทุน  6,102 183.56 

หมายเหตุ :   1. psbราคา 100 บาท/แกลอน (5ลติร) 
 2. ไตรโครโดม่าราคา 10 บาท/ถุง.- 
 3.ปุ๋ ยอนิทรยีอ์ดัเมด็ราคา 400 บาท (น ้าหนกั 50 กโิลกรมั) 
 4. ปุ๋ ยสตูร 46-0-0 ราคากโิลกรมัละ 40 บาทถุงละ 50 กโิลกรมั 
 5. ปุ๋ ยสตูร 15-15-15 ราคากโิลกรมัละ 40 บาทถุงละ 50 กโิลกรมั 
 6. ปุ๋ ยสตูร 16-16-16 ราคากโิลกรมัละ 40 บาทถุงละ 50 กโิลกรมั 
 7. สงักะสรีาคาสงักะส ี300บาท/ซองปรมิาณ1,000 กรมั 
 8. ปุ๋ ยสตูร 11-0-4 ราคากโิลกรมัละ 130 บาท/ถุง ปรมิาณ 1,000 กรมั 
 9. ปุ๋ ยสตูร 11-0-4 ราคากโิลกรมัละ 130 บาท/ถุงปรมิาณ 1,000 กรมั 
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อภิปรำยผลกำรวิจยั 
 การไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัในระบบนาน ้าขงัช่วยส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วทัง้นี้เพราะการไถ
กลบฟางและตอซงัลงไปในดนินาท าใหด้นินามปีรมิาณของอนิทรยีวตัถุเพิม่ขึน้ดนิมสีภาพความเป็นกรดลดลงสามารถ
เกบ็กกัน ้าและรกัษาระดบัความชืน้ใหอ้ยู่ในดนิไดน้านขึน้ท าใหเ้ป็นประโยชน์แก่พชืทัง้นี้เมื่อฟางและตอซงัย่อยสลายจะ
ก่อใหเ้กดิฮวิมสัช่วยเพิม่ความจุแลกเปลีย่นแคตไอออนใหธ้าตุอาหารหลกัรวมทัง้จุลธาตุต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์แก่พชืซึง่
สอดคล้องกบังานวจิยัของ Ponnamperuma (1984)ทีพ่บว่าการใส่ฟางและตอซงัขา้วลงไปในดนิทีม่รีะบบการปลูกขา้ว
แบบนาน ้าขงัจะช่วยเพิม่ปรมิาณของคาร์บอนไนโตรเจนและเพิม่ความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรสัโพแทสเซยีมและ
ซิลคิอนในดนิอีกทัง้ยงัมผีลท าให้คาร์บอนอินทรยี์แคลเซียมแมกนีเซียมและเหล็กแลกเปลี่ยนได้ละลายออกมาอยู่ใน
สารละลายดนิไดม้ากขึน้ (Katoh, Murase, Sugimoto, & Kimura, 2005) รวมทัง้ท าใหด้นิมปีรมิาณอนิทรยีวตัถุสงูท าให้
การดูดซบัแคตไอออนทีแ่ลกเปลี่ยนไดม้ากตามไปดว้ยส่งผลใหธ้าตุอาหารทีอ่ยู่ในรูปไม่เป็นประโยชน์เปลี่ยนรูปทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อพชืสงูขึน้จงึมสี่วนช่วยส่งเสรมิการเจรญิเตบิโตของขา้วทีป่ลูกในระบบนาน ้าขงัเพราะเมื่อฟางและตอซงัย่อย
สลายจะมีผลท าให้ในดินได้ฮิวมัสเพิ่มขึ้นซึ่งฮิวมัสหรืออินทรียวัตถุที่เพิ่มขึ้นในดินจะบ่งบอกถึงศักยภาพในการ
ปลดปล่อยไนโตรเจนออกมาเป็นประโยชน์ต่อพชืทัง้นี้ฟางและตอซงัเป็นแหล่งพลงังานทีด่ขีองจุลนิทรยีพ์วกเฮทเทอโร
โทรป (heterotrophs) ซึง่มบีทบาทส าคญัในการสรา้งฮวิมสัในดนิ (Dobermann & Fairhurst, 2000) 
 การไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืแบบปลอดภยัมผีลต่อการเพิม่
จ านวนเมลด็ดตี่อรวงของขา้วและการไถกลบฟางและตอซงั (แบบไม่เผา) ร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืแบบ
ปกตแิละแบบปลอดภยัใหผ้ลผลติมากกว่าการไถกลบฟางและตอซงั (แบบเผา) ร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชื
แบบปกติทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการไถกลบและหมกัฟางและตอซังแบบตัดสบัลงไปในดินนาเป็นการเพิ่มปริมาณ
อนิทรยีว์ตัถุในดนินาใหส้งูขึน้เพราะส่วนประกอบของเซลล์พชืทีป่ระกอบดว้ยธาตุอาหารต่างๆทีม่กีารย่อยสลายแลว้จะ
กลบัคนืสูด่นิอกีครัง้ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ Duiker et al., (2003) ทีพ่บว่าระบบการปลูกพชืแบบไถกลบเศษพชื
ท าใหด้นิมเีศษพชืปกคลุมดนิอยู่ 48 เปอรเ์ซน็ตม์ากกวา่ระบบการปลูกพชืแบบไถพรวนดนิปกตโิดยเศษซากพชืเหล่านี้มี
ประโยชน์ต่อสิง่มชีวีติในดนิรวมถงึส่งเสรมิใหจุ้ลนิทรยี์ในดนิมปีรมิาณเพิม่ขึน้อกีดว้ยจงึอาจส่งเสรมิใหก้ารไถกลบฟาง
และตอซงัใหผ้ลผลติมากกวา่การเผาตอซงัขา้ว 
 การไถกลบฟางและตอซงัขา้วทัง้แบบตดัสบัและไม่ตดัสบัมผีลท าใหค้่าปฏกิริยิาดนิลดลงและแตกต่างกนัทาง
สถติเิมื่อเปรยีบเทยีบกบัการไถกลบแบบเผาฟางและตอซงัทัง้นี้เนื่องจากการสลายตวัของฟางและตอซงัท าใหเ้กดิกรด
อนิทรยี์ชนิดต่างๆ (Johnsona, Angelesa, Brarb, & Buresh, 2006) นอกจากนี้ฟางและตอซงัขา้วที่ถูกไถกลบยงัเป็น
แหล่งอาหารของจุลนิทรยี์ดนิจงึมผีลต่อกจิกรรมของจุลนิทรยี์ดนิในการสงัเคราะห์กรดฟีนอลลกิกรดอนิทรยี์ต่างๆและ
คารบ์อนไดออกไซด์ (Subba Rao, 1988) จงึอาจส่งผลใหค้่าปฏกิริยิาของดนิลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัการไถกลบฟาง
และตอซงัแบบเผายงัมคี่าปฏกิริยิาดนิใกลเ้คยีงกบัค่าก่อนการทดลองทัง้นี้อาจเป็นเพราะเศษเถา้จากการเผาท าลายฟาง
และตอซงัมสีภาพเป็นด่างเมื่อไถกลบลงไปในดนินาทีม่สีภาพเป็นกรดจงึมผีลท าใหค้่าปฏกิริยิาดนิ เพิม่ขึน้ท าใหด้นินามี
คา่ความเป็นกรดลดลงซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของประพศิ แสงทอง และวศิษิฐ ์โชลติกุล (2534)  ทีพ่บว่าดนิตรงบรเิวณ
ทีม่เีศษเถา้ฟางและตอซงัสะสมอยู่จากการเผาท าลายมคี่าปฏกิริยิาดนิเพิม่ขึน้หลงัเกบ็เกีย่วผลผลติซึ่งถอืไดว้่าเป็นการ
ยกระดบัคา่ปฏกิริยิาดนิในขณะทีป่รมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิAvailable Pหลงัการเกบ็เกีย่วผลผลติมปีรมิาณ
เพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์ก่อนการทดลองทัง้นี้อาจจะเนื่องมาจากปรมิาณฟอสฟอรสั
ทีเ่ป็นประโยชน์ในดนิAvailable Pมปีรมิาณสงูมากอยู่แลว้ผนวกกบัการใส่ปุ๋ ยเคมสีตูร (15% N-P-K) และสตูร (16% N-
P-K) จงึส่งผลใหพ้ชืสามารถดดูไปใชใ้นการเจรญิเตบิโตและสรา้งผลผลติอย่างเพยีงพอเช่นเดยีวค่าปรมิาณโพแทสซยีม
ทีแ่ลกเปลีย่นได้Exchangeable Kทีม่ปีรมิาณเพิม่ขึน้โดยเฉพาะอย่างยิง่ส่วนแปลงทดลองทีท่ าการไถกลบฟางและตอซงั
แบบตดัสบัและเพิม่ธาตุอาหารพชืทางดนิโดยการใหปุ้๋ ยเคมใีนอตัราส่วน 25 กโิลกรมั/ไร่ร่วมกบัสารชวีภาพในอตัราส่วน 
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2 ลติร/ไรม่คีา่ความแตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) เมือ่เทยีบกบัต าหรบัควบคุมทีท่ าการไถกลบฟางและตอ
ซงัแบบเผาและเพิม่ธาตุอาหารพชืทางดนิโดยการใหปุ้๋ ยเคมใีนอตัราส่วน 50 กโิลกรมั/ไร่จงึมแีนวโน้มทีจ่ะท าใหผ้ลผลติ
ขา้วมนี ้าหนักแตกต่างกนัเนื่องจากโพแทสเซยีมเป็นธาตุอาหารทีส่ าคญัในการสรา้งผลผลติและการสะสมแป้งในเมลด็
ข้าวโดยปริมาณธาตุโพแทสเซียมที่เพิ่มขึ้นอาจเกิดการย่อยสลายของอินทรียวตัถุที่ไถกลบลงไปในดินนาและถูก
ปลดปล่อยออกมาในรปูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการสรา้งผลผลติและคุณภาพของพชืซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของบงัอร  อุบล
และคณะ (2559) ทีพ่บว่าการไถกลบฟางและตอซงัลงไปในดนินาโดยไม่ไดใ้ส่ปุ๋ ยโพแทสเซยีมในการปลูกขา้วมผีลท าให้
ปรมิาณโพแทสเซยีมทีแ่ลกเปลีย่นไดใ้นดนิหลงัการทดลองมปีรมิาณลดลงเนื่องมาจากพชืดดูโพแทสเซยีมทีอ่ยูใ่นดนิและ
จากการยอ่ยสลายเศษอนิทรยีว์ตัถุเพือ่น าไปใชส้รา้งผลผลติและสะสมแป้งในเมลด็ขา้ว 
 
สรปุผลกำรวิจยั 
 การปลูกขา้วในระบบนาน ้าขงัดว้ยการไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัในอตัราส่วนปกติ 700 กโิลกรมั/ไร่
ร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืทางดินและทางใบที่มกีารใช้สารชีวภัณฑ์และปุ๋ ยอินทรยี์ร่วมกับปุ๋ ยเคมีใน
อตัราส่วน 25 กโิลกรมั/ไร่ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดนิปรมิาณผลผลติและตน้ทุนการผลติทีล่ดลงเมื่อเปรยีบเทยีบ
การไถกลบฟางและตอซงัแบบเผาในอตัราส่วนปกตเิชน่เดียวกนัแต่ใชป้รมิาณปุ๋ ยเคมมีากกว่าในอตัราส่วน 50 กโิลกรมั/
ไร่และไม่ใช่สารชวีภณัฑ์และปุ๋ ยอนิทรยี์ซึ่งแสดงให้เหน็ว่าวธิกีารไถกลบฟางและตอซงัแบบตดัสบัร่วมกบัการบรหิาร
จดัการธาตุอาหารพชืตามระยะเวลาความตอ้งการของพชืในอตัราส่วนทีเ่หมาะสมจะมบีทบาทส าคญัต่อการสรา้งผลผลติ
ขา้วส าหรบัสมบตับิางประการของดนิหลงัการเกบ็เกีย่วพบวา่ต าหรบัการทดลองทีใ่ชว้ธิกีารจดัการฟางและตอซงัแบบตดั
สบัร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืท าให้ค่าปฏิกิรยิาดนิเปลี่ยนแปลงโดยที่ค่าความเป็นกรด -ด่างpHและค่า
ความสามารถในการแลกเปลี่ยนแคตไอออน CEC ของดนิมกีารเปลี่ยนแปลงเพยีงเลก็น้อยส่วนค่าอนิทรยีวตัถุOMมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับค่าปริมาณฟอสฟอรสัที่เป็นประโยชน์ในดินAvailable Pและค่าปริมาณโพแทสซียมที่
แลกเปลี่ยนได้ Exchangeable K มแีนวโน้มเพิม่ขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัดนิก่อนการทดลองดงันัน้วธิทีีเ่หมาะสมในการ
ทดลองนี้คอืการปลูกขา้วระบบนาน ้าขงัแบบไม่เผาฟางและตอซงัดว้ยการตดัสบัร่วมกบัการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชื
ตามช่วงระยะเวลาในปรมิาณทีเ่หมาะสมเนื่องจากเป็นวธิทีีใ่หก้ารเจรญิเตบิโตและผลผลติดทีีสุ่ดอกีทัง้ยงัเป็นวธิกีารทีม่ ี
ตน้ทุนต ่าเนื่องจากสามารถลดตน้ทุนการใชปุ้๋ ยเคมใีนปรมิาณทีน้่อยลง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึปรมิาณ และช่วงระยะเวลาการปลดปล่อยธาตุอาหารพชืจาการย่อยสลายฟาง
และตอซงัขา้วแบบตดัสบัเพือ่การเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการธาตุอาหารพชืในระบบการปลกูขา้วแบบนาน ้าขงั 
 2.ควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิถงึอตัราการย่อยสลายฟางและตอซงัขา้วแบบตดัสบัดว้ยจุลนิทรยี์ชนิดต่างๆเพื่อ
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพการยอ่ยสลาย 
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