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บทคดัย่อ 
การศึกษาผลของการไถพรวนที่มีต่อปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดินและผลผลิตข้าวโพดข้าวโพดหวานลูกผสม ในพ้ืนที่ที่มีการท า

เกษตรกรรม จังหวัดลพบุรี ที่ระดับความลึก 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม. ระยะเวลาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกันยายน พ.ศ. 2558
โดยใช้รูปแบบการไถพรวนที่แตกต่างกัน 4 รูปแบบ คือ 1) การไม่ไถพรวนดิน (T1) 2) การไถแปรคร้ังเดียว (ไถพลิกดินด้วยผานสาม
แล้วตามด้วยผานเจด็; T2) 3) การพรวนซ า้ 1 คร้ัง (ไถแปรแล้วพรวน 1 คร้ัง; T3) 4) การพรวนซ า้ 2 คร้ัง (ไถแปรแล้วพรวน 2 คร้ัง; 
T4) ผลการศึกษา พบว่า ปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดินที่ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. ของการไม่ไถพรวน มีค่าสูงสดุเท่ากับ 
3.86 ตัน/ไร่ รองลงมา คือ การไถแปรคร้ังเดียว การพรวนซ ้า 1 คร้ัง และการพรวนซ า้ 2 คร้ัง เท่ากับ 3.70 3.47 และ 3.14 ตัน/ไร่  
ตามล าดับ ค่าความหนาแน่นรวมการไม่ไถพรวนที่ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. มีค่าสงูสดุเท่ากับ 1.09 ก./ซม.3 ส่วนอินทรียวัตถุ
และปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน การไม่ไถพรวนที่ระดับความลึก 0 – 15.0 ซม. มีค่าสงูสุดเท่ากับ ร้อยละ 1.48 และร้อยละ 0.860 
ส าหรับผลการศึกษารูปแบบการไถพรวนที่มีต่อพืช พบว่า มวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนในพืชภายใต้รูปแบบการไถแปรคร้ังเดียว มี
ค่าสงูสดุเท่ากับ ร้อยละ 29.2 และ 0.530 ตัน/ไร่ ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ปฏิสมัพันธ์ระหว่างความลึกของช้ันดินและรูปแบบการไถพรวน
ส่งผลต่อมวลชีวภาพของพืชอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดยรปูแบบการไถแปรคร้ังเดียวเป็นวิธกีารที่ดีที่สดุ 

 
ค าส าคญั: การไถพรวน  ปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดนิ   
 

Abstract  
A study on the effect of tillage on carbon sequestration in soil and corn yield, in areas there was a agriculture in Lopburi 

province. The experimental design employing 2 x 4 factorial arrangement in CRD model using a depth of 0 – 15.0 and 15.0 – 
30.0 cm. and plowing four different formats at as follow; 1) no – tillage (T1), 2) plowing tillage (using 3 – disc followed by 
7 – disc plough; T2), 3) plowing tillage and shoveling one times (using 3 – disc followed by 7 – disc plough and shoveling 
one times; T3), 4) plowing tillage and shoveling two times (using 3 – disc followed by 7 – disc plough and shoveling two 
times; T4). The results showed soil carbon stock to a depth of 15.0 – 30.0 cm. of a no – tillage with a maximum value of 3.86 
tonnes/rai, the next was plowing tillage, plowing tillage and shoveling one times and plowing tillage and shoveling two times of 
3.70 3.47 and 3.14 tonnes/rai, respectively. The bulk density of no – tillage to a depth of 15.0 -30.0 cm. with a maximum 
value of 1.09 g/cm3. Organic matter and organic carbon in soil under no – tillage to a depth of 0 – 15.0 cm., a maximum of 
1.48 % and 086 %. For the influence of the from of tillage on crops that biomass and carbon in the plants of the plowing tillage, 
the most maximum was 29.2 % and 0.530 tonnes/rai. Which concluded that the interaction between the depth of the soil layer 
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and format plowing affected to plant biomass with significant difference (P < 0.05). From this study, the format of plowing 
tillage was the best method.      
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บทน า 

 
การเปล่ียนแปลงของสภาวะอากาศโลกเนื่องมาจาก

การเพ่ิ มขึ้ น ของก๊าซ เรือนกระจก โดยเฉพ าะก๊าซ
คาร์บอน ไดออกไซด์ที่ ป ลดป ล่อยจากดิน ออกสู่
บรรยากาศซึ่งเกดิจากกจิกรรมการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
ดินของมนุษย์ ในปัจจุบันนั้นนับทวีความรุนแรงมากขึ้น 
( Office of Natural Resources and Environmental 
Policy and Planning, 2010) ก ารท าเกษตรกรรม
โดยทั่วไปมักส่งผลให้มีการย่อยสลายของอินทรียวัตถุ 
และปลดปล่อยกา๊ชคาร์บอนสู่บรรยากาศมากกว่าดนิตาม
ธรรมชาติที่ไม่มีการรบกวน แต่การเขตกรรมที่เหมาะสม
จะท าให้เกดิการสะสมปริมาณคาร์บอนในดินและป้องกนั
การเกดิปฏกิริิยาออกซิเดชันของดนิเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้
ลดการปลดปล่อยคาร์บอนออกสู่บรรยากาศได้ (Land 
Development Department, 2013) การเกิดปฏิกิริยา
ออกซิ เดชันส่วนใหญ่จะเกิดขึ้ น เมื่ อดิน ถูกรบกวน 
โดยเฉพาะการไถพรวน โดยการไถพรวนที่มากเกนิความ
จ าเป็นจะเป็นการเร่งให้อินทรียวัตถุในดินสลายตัวอย่าง
รวดเร็วก่อให้เกิดแผ่นแข็งที่ผิวหน้าดิน (Soil Crust) 
และชั้นดานไถพรวน (Plow Pan) ส่งผลให้ดินเกดิเสื่อม
โทรมลงทั้ งทางด้านกายภาพและความอุดมสมบูรณ ์
ผลผลิ ต พื ช ในครั้ ง ต่ อ  ๆ  ม าก็ลดต ่ าล ง  (Pagliai, 
Vignozzi & Pellegrini, 2004)  ปั จ จุบั น จึ ง ไ ด้ มี ก าร
ส่งเสริมให้ท าการเกษตรกรรมแบบไถพรวนเพียง
เล็กน้อย (Minimum Tillage) ซึ่ งนอกจากจะช่วยลด
ระยะเวลาในการเตรียมดินและประหยัดค่าใช้จ่ายได้แล้ว 
ยั งท าใ ห้ ดิ น มี ค ว ามค งทน  แล ะส าม ารถกั ก เก็บ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้ได้อีกด้วย เพราะคาร์บอนในดิน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปอินทรีย์คาร์บอนและมีความเสถียร 
(Moncharoen & Weansil, 2001) จากที่กล่าวมาข้างต้น 
ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาวิธีการไถพรวนที่ ส่งผลต่อปริมาณ
คาร์บอนที่ เก็บสะสมในดิน (Soil Carbon Stock) และ
มวลชีวภาพในพืช โดยผู้ศึกษาได้ให้ความสนใจกับการ
ปลูกข้าวโพดหวานที่มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้ น ในปี พ.ศ. 

2556 จ านวน 247,136 ไร่ ซึ่งจังหวัดลพบุรีเป็นหนึ่งใน
จังหวัดเพาะปลูกส าคัญ (Ministry of Agriculture and 
Cooperatives, 2013) อีกทั้ งชุดดินลพบุรี (Lb) ยังมี
คุณสมบัตเิหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพด กล่าวคือ ดินบน
เป็นดินเหนียวมีค่าเป็นกรดเล็กน้อยถึงด่างปานกลาง 
(pH 6.5 – 8.0) มกีารระบายน า้ด ีการไหลบ่าของน า้บน
ผวิดนิช้าถึงปานกลาง (Land Development Department, 
2013) จึงได้ทดลองวิธีการไถพรวนในรูปแบบต่าง ๆ 
เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนที่สะสมในดินและมวล
ชีวภาพ เพ่ือติดตามผลและศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการดนิในการท าเกษตรกรรมต่อไป 

 
วิธีการศึกษาและวสัดุอุปกรณ ์

 
เริ่มท าการวิจัยถึงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมกันยายน 

พ.ศ. 2558 โดยใช้พ้ืนที่ที่มกีารท าเกษตรกรรมในจังหวัด
ลพบุรี (ชุดดินลพบุรี Lb) ศึกษารูปแบบและระดับความ
ลึกของรูปแบบการไถพรวน วางแผนการทดลองแบบ  
2 x 4 Factorial Arrangement in CRD แบ่งแปลงเป็น  
2 แปลงใหญ่เพ่ือทดสอบในระดับความลึกที่แตกต่างกัน 
คอื 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม. (Factor A) และ
แบ่งเป็นแปลงย่อยอย่างละ 16 แปลง การจัดเตรียม
แปลงทดลอง โดยการก าจัดวัชพืชทิ้ งไว้ประมาณ  7 วัน 
แล้วจึงท าการเกบ็ตัวอย่างดินแบบรวมก่อนการทดลอง 
(Composite) เพ่ื อวิ เคราะห์คุณ สมบัติดิน เบื้ อง ต้น 
หลังจากนั้นจึงเร่ิมการทดลองโดยวิธีการที่ 1 ไม่ต้องมี
การไถพรวน (T1) วิธกีารที่ 2 การไถแปรครั้งเดยีว (T2) 
โดยไถพรวนดินด้วยการพลิกดินด้วยรถไถติดจานผาน  
3 (ไถดะ) ตามด้วยผาน 7 (ไถแปร) วิธีการที่ 3 การ
พรวนซ ้า 1 ครั้ง (T3) โดยท าเหมือนวิธีการที่ 2  แต่มี
การพรวนดนิเพ่ิมอกี 1 คร้ัง และวิธกีารที่ 4 การพรวนซ า้ 
2 ครั้ง (T4) โดยท าเหมือนวิธกีารที่ 2 แต่เพ่ิมการพรวน
ดนิเป็น 2 คร้ัง (Factor B) จากนั้นท าการปลูกเมลด็พันธุ์
ข้ าว โพ ดห วาน ลู กผสม  (F1 Hybrid Yellow Sweet 
Corn) โดยใช้จอบท าเป็นแนวและขุดส าหรับปลูก 
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หลังจากปลูกข้าวโพดแล้ว 1 เดือน ถอนให้เหลือ 1 – 2 
ต้นต่อหลุม ใส่ปุ๋ยสูตร 15.0 – 15.0 – 15.0 เพ่ือรอง
พ้ื น  และค ร้ังที่  2 เมื่ อ ข้ าว โพดอายุ  40 – 45 วัน 
อตัราส่วนประมาณ 20.0 – 30.0 กก./ไร่ การเกบ็ข้อมูล
โดย 1) เกบ็ตัวอย่างดินแบบรวมก่อนการทดลองเพ่ือ
วิเคราะห์คุณสมบัติเบื้ องต้น 2) เกบ็ตัวอย่างดินก่อนท า
การเกบ็ผลผลิตข้าวโพด 1 วัน โดยใช้กระบอกดิน (Soil 
Core) ในทุกแปลงย่อย ตามระดับความลึกที่ 0 – 15.0 
และ 15.0 – 30.0 ซม. เพ่ือน ามาวิเคราะห์สมบัติดิน 
ไ ด้ แ ก่  ค่ า ค ว าม ห น าแ น่ น ร ว ม  ( Bulk Density) 
อินทรียวัตถุ (Organic Matter: OM) ปริมาณอินทรีย์
คาร์บอน (Organic Carbon: OC) และปริมาณคาร์บอน

ที่ ถูกสะสมในดิน (Soil Carbon Stock) 3) เก็บข้อมูล
ผลผลิตพืช ท าการเกบ็ผลผลิตเมื่ออายุครบ 120 วัน สุ่ม
เกบ็ตัวอย่างข้าวโพดในแปลงย่อย แยกวัดหาน า้หนักสด 
ต้น ใบ ราก และฝัก และน าไปอบหาน ้าหนักแห้ง เพ่ือ
วิเคราะห์หาปริมาณมวลชีวภาพ (Biomass) แต่ละส่วน
ของแต่ละต้น ตามวิธขีอง ASTM D 3173 และปริมาณ
คาร์บอนที่อยู่ในแต่ละส่วนของพืช ตามวิธี ASTM D 
3172 (American Society for Testing and Materials, 
1987a, 1987b)  
สตูรในการค านวณ 

ความหนาแ น่น รวมของดิน  (Blake & Hartge, 
1986) 

 
       ρb       =       (Ws + Wa) – Wa 

   
      ρb    คอื  ความหนาแน่นรวมของดนิ (กรมั/ลบ.ซม.) 
      Ws   คอื กระบอกที่มดีนิบรรจุอยู่ (กรัม) 
      Wa   คอื กระบอกโลหะเปล่า (กรัม) 
      Vs   คอื     ปริมาตรภายในกระบอก (ลบ.ซม.) 
 
 ปริมาณอนิทรียวัตถุในดนิ (Walkley & Black, 1974) 

Organic Matter =  % Organic Carbon x 1.724 
 
 ปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดนิ (Hoyle, 2013) 

Soil Carbon Stock (tonnes/ha) =  % OC x Bulk Density x ความลึกในการเกบ็ดนิ (m) x 10,000 m2 
  
 ร้อยละมวลชีวภาพ (Poomchamnong,  2007) 
 

น า้หนักแห้งของพืช x 100 
น า้หนักสดของพืช 

  
 ปริมาณคาร์บอนในพืช (Wattanaprapat, Meesing, & Nopmalai, 2015) 
    Plantc =      % OC x Biomass 
                        Plantc          คอื ปริมาณคาร์บอนในพืช 
   % OC            คอื ร้อยละปริมาณอนิทรีย์คาร์บอน 
   Biomass          คอื น า้หนักแห้งของพืช (ตนั/ไร่) 
 

4) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป  Sirichai Statistics Version 7.00 

Vs 
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เพ่ือเปรียบเทยีบความแตกต่างระหว่างหน่วยการทดลอง
โด ย ใ ช้ ส ถิ ติ  Duncan’ s  New Multiple Range Test 
(DNMRT) ที่ระดบัความเชื่อมั่นร้อยละ 95.0 

 
ผลการศึกษา 

 
ผลการวิเคราะหล์กัษณะและคณุสมบติัของดินก่อน

การทดลอง 
ชุดดินลพบุรี (Lb) ตามคุณสมบัติองค์ประกอบของ

เนื้อดนิพบว่าเป็นดนิเหนียว ร้อยละ 37 ความเป็นกรด – 

ด่าง (pH) เท่ากบั 7.90 ให้ค่าเป็นด่างปานกลาง ส าหรับ
ระดับธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ในดิน พบว่า ร้อยละ
ไนโตรเจน (พิสยั < ร้อยละ 0.100) อยู่ในระดับต ่ามาก 
ฟอสฟอรัส (พิสยั 3.00 – 6.00 มก./กก.) อยู่ในระดับ
ต ่า โพแทสเซียม (พิสัย 60.0 – 90.0 มก./กก.) และ
แมกนีเซียม (พิสยั 120 – 360 มก./กก.) อยู่ในระดับ
ปานกลาง และแคลเซียม (พิสยั > 4,000 มก./กก.) อยู่
ใ น ร ะ ดั บ สู ง ม า ก  ( Office of Science for Land 
Development, 2010) (Table 1) 

 
Table 1 Physical and chemical properties of soil at the pre – experiment. 

 
ส าหรับค่าความหนาแน่นรวมของดินที่ระดบัความลึก 

0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม. อยู่ในระดบัต ่า (พิสยั 
< 1.20 ก./ลบ.ซม.)  (Kanchanaprasoed, 1986) ซึ่งมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามความลึก เนื่องจากโครงสร้างดินบน
แขง็แรงน้อยกว่าดินกลางและดินชั้นล่าง ส่วนปริมาณ
อนิทรีย์คาร์บอนมมีากที่ดนิชั้นบนเนื่องจากการสะสมเศษ
ซากต่าง ๆ โดยที่ระดับความลึก 0 – 15.0 ซม. มีค่า

อินทรียวัตถุค่อนข้างต ่า (พิสัย ร้อยละ 1.00 – 1.50) 
ส่วนปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดินมีแนวโน้มสูงขึ้น
ตามความลึก ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิเคราะห์สมบัติดิน
ก่อนการทดลอง ได้ว่า ดินมีปริมาณธาตุอาหารหลักทั้ง
ไนโตรเจน โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส อินทรียวัตถุหรือมี
ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต ่ าทั้ งดินบนและดินล่าง 
(Table 2) 

 
Table 2 Soil bulk density and soil carbon stock at the pre – experiment. 

 
1.  อิทธิพลของความลึกและรูปแบบการไถพรวนท่ี

มีต่อดิน 
1.1  ธาตุอาหารหลกั  

ส าหรับธาตุอ าหารหลักได้ท าการเก็บ
ตัวอย่างแบบรวม ซึ่งจากผลการทดลอง พบว่า ค่าความ
เป็นกรด – ด่างในแต่ละรูปแบบการไถพรวนมีค่าอยู่ใน
ระดับเป็นกลางค่อนข้างไปทางด่างอย่างอ่อน (พิสัย 
7 . 0 0  – 7 . 6 0 )  ( Office of Science for Land 
Development, 2010) ส่วนการวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก

ของพืชพบว่า ไนโตรเจน ทั้ง 4 วิธกีารมค่ีาอยู่ในระดบัต ่า
มาก (พิสัย < ร้อยละ 0.100) ระดับฟอสฟอรัสใน
รูปแบบไม่มีการไถพรวน อยู่ในระดับสูง (พิสยั 25.0 – 
45.0 มก./กก.) และระดบัโพแทสเซียม ทั้ง 4 วิธกีารอยู่
ในระดบัสงูมากเช่นกนั (พิสยั > 120 มก./กก.) และเมื่อ
เปรียบเทยีบทั้ง 4 วิธกีารแล้ว พบว่า รูปแบบไม่มีการไถ
พรวน (T1) มีค่าสูงที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Elder and Lal (2007)  ที่ ร ายงาน ว่ า การไถพ รวน
บ่อยครั้งมากจนเกนิไปจะท าให้โครงสร้างและอนุภาคของ

pH % Particle Size Type N 
(%) 

P 
(mg/kg) 

K 
(mg/kg)           

Ca 
(mg/kg)           

Mg 
(mg/kg)           Sandy Silt Clay 

7.90 32.0 31.0 37.0 Clay 0.0600 4.00 72.0 8,793 268 

Depth 
 (cm) 

 Soil Bulk Density 
(g/cm3) 

Organic Matter 
(%) 

Soil Carbon Stock 
(tonnes/rai) 

p.1 p.2 p.3 Avg 
0 – 15.0 0.980 1.10 1.02 1.03 1.45 2.08 

15.0 – 30.0 1.10 1.13 1.10 1.11 1.25 3.89 
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ดนิถูกท าลาย ซึ่งอาจส่งผลให้อตัราการซึมซาบน า้ของดิน
ลดลง น ้าไหลบ่าหน้าผิวดินเพ่ิมขึ้ น จึงท าให้เกิดการ

สญูเสยีธาตอุาหารไปกบัตะกอนดนิ (Table 3) 

 
Table 3 Acidity and macronutrients of soil. 

 
1.2 ค่าความหนาแน่นรวม 
 ค่าความหนาแน่นรวมของดินที่ระดับความ

ลึกของดิน  0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม .และ
รปูแบบการไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) และ
อยู่ในระดับต ่า (พิสัย   < 1.20 ก./ลบ.ซม.) ซึ่งการไถ
พรวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละระดบัความลึกนั้นส่งผลให้ค่า
ความหนาแน่นรวมของดินลดน้อยลงไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Hassan, Ahmad, 
Ahmad, and Abbasi (2007) ที่รายงานว่า การไถพรวน
ซ า้ส่งผลให้โครงสร้างดนิถูกท าลายจึงก่อให้เกดิช่องว่างใน
ดนิท าให้อนุภาคขนาดเลก็เคล่ือนย้ายลงไปอดัแน่นในดิน
ชั้นล่าง ความพรุน (Porosity) รวมของดินจึงลดลง แต่
ชั้นดินบนมักถูกรบกวนจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงท า
ให้ค่าความหนาแน่นรวมในดินชั้นบนน้อยกว่าดินช้ันล่าง 
(Table 4) 

1.3 ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 
 ปริมาณอนิทรียวัตถุในดินที่ระดับความลึก
ของดิน 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม.และรูปแบบ
การไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รปูแบบ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) และอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างต ่า (พิสยั ร้อยละ 1.00 – 1.50) โดยการ
ไถพรวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละระดบัความลึกนั้นส่งผลให้
ปริมาณอนิทรียวัตถุลดน้อยลงไปในทศิทางเดยีวกนั ทั้งนี้  
อาจเนื่องมาจากการไถพรวนจ านวนมากครั้งเป็นการเร่ง 
ให้อินทรียวัตถุในดินสลายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสิ่ง
ขับถ่ายต่าง ๆ เซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว เกิดการทับ
ถมและสะสมอยู่บริเวณดินบนมากกว่าดินชั้นล่าง ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prasertsombut, Thanachit, 
Anusonpornperm, and Kheoruenromne ( 2011)  ที่
รายงานว่า ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าแนวโน้มลดลงตาม
ความลึกที่ระดบั 0 – 10.0, 10.0 – 20.0 และ 20.0 – 
30.0 ซม. ตามล าดบั (Table 4) 

1.4 ปริมาณอินทรียค์ารบ์อนในดิน 
 ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนในดินที่ระดับความ
ลึกของดิน  0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม .และ
รปูแบบการไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดย
การไถพรวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละระดับความลึกส่งผล
ให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนลดน้อยลงไปในทิศทาง
เดียวกนั (Fungladda, 2009)อาจเนื่องมาจากการสะสม
อินทรีย์คาร์บอนมีต้นก าเนิดมาจากการย่อยสลายของ
อินทรียวัตถุซึ่ งเป็นการย่อยสลายของพืชและสัตว์ด้วย
จุลินทรีย์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ส่วนมากจะเกิดขึ้นใกล้
กบัผิวดิน และสอดคล้องกับ Jaiaree (2007) ที่รายงาน
ว่า การสะสมอนิทรีย์คาร์บอนมีต้นก าเนิดมาจากการย่อย
สลายของอินทรียวัตถุซึ่งเป็นค่าที่แปรผันตรงกบัปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอน จึงอาจเป็นสาเหตุให้การไถพรวนมาก
ครั้งอินทรีย์คาร์บอนจึงถูกย่อยสลายได้ง่ายจึงส่งผลให้
ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนลดน้อยลงด้วย (Table 4) 

1.5 ปริมาณคารบ์อนท่ีเก็บสะสมในดิน 
 ปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดินที่ระดับ
ความลึกของดนิ 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม. และ
รปูแบบการไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ที่
ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. โดยรูปแบบการไถ
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pH Level N 

(%) 
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T1 7.10 Near Neutral 0.0770 29.0 210 
T2 7.20 Near Neutral 0.0710 20.0 208 
T3 7.20 Near Neutral 0.0610 13.0 145 
T4 7.20 Near Neutral 0.0570 11.0 124 
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พรวนทั้ง 4 รปูแบบ มปีริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมสงูกว่า 
ที่ระดับความลึก 0 – 15.0 ซม. ทั้งนี้  ปริมาณคาร์บอนที่
เกบ็สะสมในดินนั้นสามารถค านวณได้จากสมการของ 
Hoyle (2013) ซึ่งได้จากค่าปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนคูณ
กับค่าความหนาแน่นรวมของดินคูณกับระดับความลึก 
อกีทั้งประกอบกบัโครงสร้างของดินเป็นดินเหนียวสูงถึง 
ร้อยละ 37.0 ท าให้ปริมาณคาร์บอนที่ผันแปรไปตามการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินได้น้อย ซึ่ง Galdos, Cerri, and Cerri 
(2009) ที่ท  าการศึกษา พบว่า สดัส่วนอนุภาคดนิเหนียว
อาจเป็นปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของคาร์บอน 
ค่าที่ได้จึงแสดงให้เห็นว่าดินที่ระดับความลึกมากกว่าจะ
สามารถกกัเกบ็คาร์บอนได้มากกว่าดนิชั้นบน  
(Table 4) 

  
Table 4 Physical properties of soil is the result from plowing the soil at depth different. 

abc =  The characters are different in horizontal display that is significantly different statistically using DMRT (P < 0.05) 
I    =  Interaction; the relationship between form plowing the soil at depth different. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 Physical properties of soil is the result from plowing the depth soil at 0 – 15.0 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Physical properties of soil is the result from plowing the depth soil at 15.0 – 30.0 cm. 

 
Indicators 

 
Interaction 

T1 T2 T3 T4 CV 
(%) 

0–15.0 15.0-
3.00 

0-15.0 15.0-30.0 
(cm.)  

0-15.0 15.0-
30.0 

0-15.0 15.0-
30.0  

Bulk Density 
(g/cm3) 

I 0.940ab 1.09a 0.882ab 1.07a 0.822b 1.03ab 0.810b 0.943ab 12.8 

Organic 
Matter (%) 

I 1.48a 1.26bc 1.43a 1.23c 1.40a 1.21c 1.37ab 1.20c 15.8 

Organic 
Carbon (%) 

I 0.857a 0.730bc 0.830a 0.715c 0.810a 0.703c 0.795ab 0.695c 15.7 

Soil Carbon 
Stock (%) 

I 1.95b 3.83a 1.77b 3.70a 1.59b 3.47a 1.54b 3.14a 23.1 

 T1        T2         T3           T4 

15.0 – 30.0 cm. 

  T1        T2          T3          T4 

0 – 15.0 cm. 

 
 
 

ดนิถูกท าลาย ซึ่งอาจส่งผลให้อตัราการซึมซาบน า้ของดิน
ลดลง น ้าไหลบ่าหน้าผิวดินเพ่ิมขึ้ น จึงท าให้เกิดการ

สญูเสยีธาตอุาหารไปกบัตะกอนดนิ (Table 3) 

 
Table 3 Acidity and macronutrients of soil. 

 
1.2 ค่าความหนาแน่นรวม 
 ค่าความหนาแน่นรวมของดินที่ระดับความ

ลึกของดิน  0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม .และ
รปูแบบการไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) และ
อยู่ในระดับต ่า (พิสัย   < 1.20 ก./ลบ.ซม.) ซึ่งการไถ
พรวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละระดบัความลึกนั้นส่งผลให้ค่า
ความหนาแน่นรวมของดินลดน้อยลงไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องกับการศึกษาของ Hassan, Ahmad, 
Ahmad, and Abbasi (2007) ที่รายงานว่า การไถพรวน
ซ า้ส่งผลให้โครงสร้างดนิถูกท าลายจึงก่อให้เกดิช่องว่างใน
ดนิท าให้อนุภาคขนาดเลก็เคล่ือนย้ายลงไปอดัแน่นในดิน
ชั้นล่าง ความพรุน (Porosity) รวมของดินจึงลดลง แต่
ช้ันดินบนมักถูกรบกวนจากการปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงท า
ให้ค่าความหนาแน่นรวมในดินชั้นบนน้อยกว่าดินช้ันล่าง 
(Table 4) 

1.3 ปริมาณอินทรียวตัถุในดิน 
 ปริมาณอนิทรียวัตถุในดินที่ระดับความลึก
ของดิน 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม.และรูปแบบ
การไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รปูแบบ มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) และอยู่ใน
ระดบัค่อนข้างต ่า (พิสยั ร้อยละ 1.00 – 1.50) โดยการ
ไถพรวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละระดบัความลึกนั้นส่งผลให้
ปริมาณอนิทรียวัตถุลดน้อยลงไปในทศิทางเดยีวกนั ทั้งนี้  
อาจเนื่องมาจากการไถพรวนจ านวนมากครั้งเป็นการเร่ง 
ให้อินทรียวัตถุในดินสลายตัวอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสิ่ง
ขับถ่ายต่าง ๆ เซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว เกิดการทับ
ถมและสะสมอยู่บริเวณดินบนมากกว่าดินชั้นล่าง ซึ่ ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Prasertsombut, Thanachit, 
Anusonpornperm, and Kheoruenromne ( 2011)  ที่
รายงานว่า ปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าแนวโน้มลดลงตาม
ความลกึที่ระดบั 0 – 10.0, 10.0 – 20.0 และ 20.0 – 
30.0 ซม. ตามล าดบั (Table 4) 

1.4 ปริมาณอินทรียค์ารบ์อนในดิน 
 ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนในดินที่ระดับความ
ลึกของดิน  0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม .และ
รปูแบบการไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดย
การไถพรวนที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละระดับความลึกส่งผล
ให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนลดน้อยลงไปในทิศทาง
เดียวกนั (Fungladda, 2009)อาจเนื่องมาจากการสะสม
อินทรีย์คาร์บอนมีต้นก าเนิดมาจากการย่อยสลายของ
อินทรียวัตถุซึ่ งเป็นการย่อยสลายของพืชและสัตว์ด้วย
จุลินทรีย์ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ ส่วนมากจะเกิดขึ้นใกล้
กบัผิวดิน และสอดคล้องกับ Jaiaree (2007) ที่รายงาน
ว่า การสะสมอนิทรีย์คาร์บอนมีต้นก าเนิดมาจากการย่อย
สลายของอินทรียวัตถุซึ่งเป็นค่าที่แปรผันตรงกบัปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอน จึงอาจเป็นสาเหตุให้การไถพรวนมาก
ครั้งอินทรีย์คาร์บอนจึงถูกย่อยสลายได้ง่ายจึงส่งผลให้
ปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนลดน้อยลงด้วย (Table 4) 

1.5 ปริมาณคารบ์อนท่ีเก็บสะสมในดิน 
 ปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดินที่ระดับ
ความลึกของดนิ 0 – 15.0 และ 15.0 – 30.0 ซม. และ
รปูแบบการไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) ที่
ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. โดยรูปแบบการไถ
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pH Level N 

(%) 
P 
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K 

(mg/kg) 
T1 7.10 Near Neutral 0.0770 29.0 210 
T2 7.20 Near Neutral 0.0710 20.0 208 
T3 7.20 Near Neutral 0.0610 13.0 145 
T4 7.20 Near Neutral 0.0570 11.0 124 
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2. อิทธิพลของรูปแบบการไถพรวนท่ีมีต่อพชื 
2.1 ร้อยละมวลชีวภาพของข้าวโพดหวาน

ลูกผสม 
มวลชีวภาพของข้าวโพดหวานลูกผสม

ภายใต้รูปแบบการไถพรวนที่ แตกต่างกัน  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดย
รปูแบบการไถแปรครั้งเดยีวมมีวลชีวภาพสงูสดุทั้งในสว่น
ของ ล าต้น ใบ ราก และฝัก ในขณะที่รูปแบบไม่มีการไถ
พรวนมมีวลชีวภาพต ่าสดุ สอดคล้องกบั Jaiaree (2013) 
ที่ได้ท าการทดลอง พลวัตรของคาร์บอนในดินภายใต้การ
ไถกลบตอซังข้าวโพดในประเทศไทยโดยใช้ 1) การถอน
ตอซัง 2) การไถกลบตอซัง 3) การเผาตอซัง และพบว่า 
น า้หนักแห้งในแต่ละส่วนของพืชภายใต้รูปแบบไม่มีการ
ไถพรวนมค่ีาต ่าที่สดุ 

2.2 ปริมาณคารบ์อนในพชื 

ปริมาณคาร์บอนของพืชภายใต้รูปแบบการ
ไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P < 0.05) โดยรปูแบบการไถ
แปรครั้งเดียว มีปริมาณคาร์บอนสูงสุด เท่ากับ 0.530 
ตัน/ไร่ และรูปแบบไม่มีการไถพรวน มีปริมาณคาร์บอน
ต ่าสุด เท่ากับ 0.250 ตัน/ไร่ ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากการ
ลดการไถพรวนท าให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้ น
อย่างช้า ๆ ซ่ึง Graham, Haynes, and Meyer (2002) 
รายงาน ว่า การลดการไถพรวนคือการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ที่อยู่ในดินท าปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่ องและ
สม ่าเสมอ โดยไม่ถูกเร่งการย่อยสลายจากการไถพรวน
จ านวนมากครั้ง จึงส่งผลให้การปลดปล่อยธาตุอาหาร
ให้แก่พืชนั้นอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเช่นกัน ดังนั้น 
พืชจึงสามารถดูดธาตุอาหารที่ได้จากการย่อยสลายเกบ็
สะสมไว้ได้มาก ซึ่งท าให้ค่าปริมาณคาร์บอนในพืชสงูขึ้น
ตามไปด้วย (Table 5) 

 
Table 5 Tillage method that effected to the biomass and carbon in various parts of plants. 

Tillage 
method 

Indicators 
Biomass (%) Carbon in plant (tonnes/rai) 

Stem Leaf Root Corncob Avg. Stem Leaf Root Corncob Avg. 
T1 23.1 31.9 22.7 24.6 25.6b 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250d 
T2 25.9 35.4 26.0 29.6 29.2a 0.570 0.470 0.550 0.530 0.530a 
T3 24.6 32.9 24.4 27.9 27.4ab 0.360 0.380 0.470 0.350 0.390b 
T4 24.3 32.7 24.0 26.5 26.8ab 0.320 0.350 0.370 0.330 0.343c 
abcd =  The characters of average are different in horizontal display that is significantly different statistically using  DMRT (P < 0.05) 

 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่าการไถพรวนส่งผลต่อสมบัติ
ทางกายภาพ รวมถึงการกกัเกบ็คาร์บอนของดิน (ชุดดิน
ลพบุรี Lb) อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยธาตุอาหาร
หลัก (N - P - K) ของดินมีปริมาณลดน้อยลง ซึ่งการ
ไถพรวนบ่อยครั้งมากจนเกินไปจะท าให้โครงสร้างและ
อนุภาคของดินถูกท าลาย ส่งผลให้อัตราการซึมซาบน ้า
ของดินลดลง น า้ไหลบ่าหน้าผิวดินเพ่ิมขึ้น จึงท าให้เกิด
การสูญเสียธาตุอาหารไปกับตะกอนดิน (Elder & Lal, 
2007) ขณะที่ค่าความหนาแน่นรวมของดินจะเพ่ิมขึ้ น
ตามระดับความลึก เนื่องมาจากการไถพรวนซ า้ส่งผลให้

โครงสร้างดินถูกท าลายจึงก่อให้เกิดช่องว่างในดินท าให้
อนุภาคขนาดเลก็เคลื่อนย้ายลงไปอดัแน่นในดินชั้นล่าง 
ความพรนุ (Porosity) รวมของดินจึงลดลง แต่ชั้นดินบน
มกัถูกรบกวนจากการปฏบิัตงิานต่าง ๆ จึงท าให้ค่าความ
หนาแน่นรวมในดินช้ันบนน้อยกว่าดินช้ันล่าง (Hassan  
et al., 2 0 0 7 ; Prasertsombut et al., 2011)   ส่ ว น
ปริมาณอนิทรียวัตถุและปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนนั้นมีค่า
แนวโน้มลดลงตามความลึกที่ ระดับ 0 – 15.0 และ 
15.0 – 30.0 ซม. เพราะการไถพรวนจ านวนมากคร้ัง
เป็นการเร่งให้อินทรียวัตถุในดินสลายตัวอย่างรวดเร็ว 
อกีทั้งสิ่งขับถ่ายต่าง ๆ เซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว มัก
เกดิการทับถมและสะสมอยู่บริเวณดินบนมากกว่าดินชั้น
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ล่าง ซ่ึงกระบวนการเหล่านี้ ส่วนมากจะเกดิขึ้นใกล้กบัผิว
ดิน ดังนั้นจึงส่งผลให้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่มาจาก
การย่อยสลายของอินทรียวัตถุซึ่งเป็นการย่อยสลายของ
พืชและสตัว์ด้วยจุลินทรีย์มค่ีาแปรผนัตรงกบัอนิทรียวัตถุ 
(Fungladda, 2009; Jaiaree, 2007, 2013) ในขณะที่
ปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมในดิน (Soil Carbon Stock) 
ที่ระดับความลึก 15.0 – 30.0 ซม. (3.83 ตัน/ไร่) มี
ค่าสูงกว่าปริมาณคาร์บอนที่ เก็บสะสมในดิน ที่ระดับ
ความลึก 0 – 15.0 ซม. (1.95 ตัน/ไร่) และที่สอง
ระดับความลึกมีปริมาณคาร์บอนที่เกบ็สะสมลดลงตาม
การไถพรวนที่ เพ่ิมขึ้ น ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจาก ปริมาณ
คาร์บอนที่เกบ็สะสมในดินสามารถค านวณได้จากปริมาณ
อนิทรีย์คาร์บอนคูณกบัค่าความหนาแน่นรวมของดินคูณ
กับระดับความลึก (Hoyle, 2013) อีกทั้งประกอบกับ 
โครงสร้างของดินเป็นดินเหนียวสูงถึง ร้อยละ 37.0 ท า
ให้ปริมาณคาร์บอนที่ผนัแปรไปตามการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ได้น้อย สดัส่วนอนุภาคดินเหนียวจึงอาจเป็นปัจจัยส าคัญ
อกีอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความเข้มข้นของคาร์บอน ค่าที่ได้
จึงแสดงให้เหน็ว่าดินที่ระดับความลึกมากกว่าจะสามารถ
กักเก็บคาร์บอนได้มากกว่าดินชั้ นบน  Galdos et al. 
(2009) ซ่ึงจากผลการทดลอง พบว่า รูปแบบไม่มกีารไถ
พรวน (T1) มีความเหมาะสมในการเตรียมดินมากที่สุด 
รองลงมา คือ การไถแปรครั้งเดียว (T2) การพรวนซ า้ 1 
ครั้ง (T3) และการพรวนซ า้ 2 ครั้ง (T4) แต่ทั้งนี้ ระดับ
ความลึกก็ส่งผลต่อการจัดการดินเช่นกัน ดังนั้ นจึง
สามารถสรุปได้ว่ารูปแบบการไถพรวนกบัระดับความลึก
ที่แตกต่างกันจึงมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ต่อกันใน
การศึกษาคร้ังนี้  

ส าหรับมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนในพืชนั้น 
พบว่า รูปแบบไม่มีการไถพรวน (T1) มีมวลชีวภาพน้อย
ที่สดุ เท่ากบั ร้อยละ 25.6 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการไม่ไถ
พรวนไม่มีการเติมอากาศหรือเพ่ิมช่องว่างในดินท าให้
สภาวะไม่เหมาะสมต่อการเจริญเตบิโตของพืช (Polayos, 
2012; Jaiaree, 2013) ซึ่งส่งผลให้ปริมาณคาร์บอนใน
พืชของรูปแบบไม่มีการไถพรวนมีค่าน้อยที่สุดเช่นกัน 
เท่ากบั 0.250 ตัน/ไร่ ในขณะที่รูปแบบการไถแปรครั้ง
เดียว (T2) มีมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอนสูงสุด 
เท่ากับ ร้อยละ 29.2  และ 0.530 ตัน/ไร่ ทั้งนี้  การไถ
พรวนจ านวนมากครั้งคอืการเร่งการย่อยสลายสารอนิทรีย์

ให้เกิดเร็วขึ้ น และพืชไม่สามารถเกบ็สะสมไว้ได้อย่าง
เตม็ที่ ตรงข้ามกบัการลดการไถพรวนที่สภาวะเหมาะสม
จะท าให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ ซึ่ง
ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ นี้  ส่งผลให้พืชสามารถดูด
ธาตุอาหารที่ได้จากการย่อยสลายเกบ็สะสมไว้ได้มากกว่า 
(Graham et al., 2002) ซึ่งท าให้การศึกษาในครั้งนี้ จึง
สามารถสรุปได้ว่า การลดการไถพรวนหรือการไถแปร
ครั้งเดียวนั้นจะช่วยรักษาโครงสร้างส่งผลดีต่อคุณสมบัติ
ชุดดินลพบุรี (Lb) และผลผลิตข้าวโพดหวานลูกผสม
อย่างเหมาะสมมากกว่าอีก 3 วิธี และเกษตรกรในพ้ืนที่
สามารถน ารูปแบบการไถพรวนที่เหมาะสม คือ การไถ
แปรคร้ังเดียวหรือการลดการไถพรวนที่ได้จากงานวิจัยนี้
ใช้ ร่วมกับ ปุ๋ยพืชสด เช่น ปอเทือง หญ้ าแฝก หรือ 
 
ถั่วมะแฮะ เป็นต้น เพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการกักเกบ็
คาร์บอนในดินให้มากขึ้ น  อีกทั้ งยังเป็นการอนุรักษ์
ทรัพยากรดนิและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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2. อิทธิพลของรูปแบบการไถพรวนท่ีมีต่อพชื 
2.1 ร้อยละมวลชีวภาพของข้าวโพดหวาน

ลูกผสม 
มวลชีวภาพของข้าวโพดหวานลูกผสม

ภายใต้รูปแบบการไถพรวนที่ แตกต่างกัน  มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05) โดย
รปูแบบการไถแปรครั้งเดยีวมมีวลชีวภาพสงูสดุทั้งในสว่น
ของ ล าต้น ใบ ราก และฝัก ในขณะที่รูปแบบไม่มีการไถ
พรวนมมีวลชีวภาพต ่าสดุ สอดคล้องกบั Jaiaree (2013) 
ที่ได้ท าการทดลอง พลวัตรของคาร์บอนในดินภายใต้การ
ไถกลบตอซังข้าวโพดในประเทศไทยโดยใช้ 1) การถอน
ตอซัง 2) การไถกลบตอซัง 3) การเผาตอซัง และพบว่า 
น า้หนักแห้งในแต่ละส่วนของพืชภายใต้รูปแบบไม่มีการ
ไถพรวนมค่ีาต ่าที่สดุ 

2.2 ปริมาณคารบ์อนในพชื 

ปริมาณคาร์บอนของพืชภายใต้รูปแบบการ
ไถพรวนที่แตกต่างกนัทั้ง 4 รูปแบบ มีความแตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(P < 0.05) โดยรปูแบบการไถ
แปรครั้งเดียว มีปริมาณคาร์บอนสูงสุด เท่ากับ 0.530 
ตัน/ไร่ และรูปแบบไม่มีการไถพรวน มีปริมาณคาร์บอน
ต ่าสุด เท่ากับ 0.250 ตัน/ไร่ ทั้งนี้  อาจเนื่องมาจากการ
ลดการไถพรวนท าให้การย่อยสลายสารอินทรีย์เกิดขึ้ น
อย่างช้า ๆ ซึ่ ง Graham, Haynes, and Meyer (2002) 
รายงาน ว่า การลดการไถพรวนคือการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ที่อยู่ในดินท าปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่ องและ
สม ่าเสมอ โดยไม่ถูกเร่งการย่อยสลายจากการไถพรวน
จ านวนมากครั้ง จึงส่งผลให้การปลดปล่อยธาตุอาหาร
ให้แก่พืชนั้นอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอเช่นกัน ดังนั้น 
พืชจึงสามารถดูดธาตุอาหารที่ได้จากการย่อยสลายเกบ็
สะสมไว้ได้มาก ซึ่งท าให้ค่าปริมาณคาร์บอนในพืชสงูขึ้น
ตามไปด้วย (Table 5) 

 
Table 5 Tillage method that effected to the biomass and carbon in various parts of plants. 

Tillage 
method 

Indicators 
Biomass (%) Carbon in plant (tonnes/rai) 

Stem Leaf Root Corncob Avg. Stem Leaf Root Corncob Avg. 
T1 23.1 31.9 22.7 24.6 25.6b 0.250 0.250 0.250 0.250 0.250d 
T2 25.9 35.4 26.0 29.6 29.2a 0.570 0.470 0.550 0.530 0.530a 
T3 24.6 32.9 24.4 27.9 27.4ab 0.360 0.380 0.470 0.350 0.390b 
T4 24.3 32.7 24.0 26.5 26.8ab 0.320 0.350 0.370 0.330 0.343c 
abcd =  The characters of average are different in horizontal display that is significantly different statistically using  DMRT (P < 0.05) 

 
 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 

จากผลการศึกษาพบว่าการไถพรวนส่งผลต่อสมบัติ
ทางกายภาพ รวมถึงการกกัเกบ็คาร์บอนของดิน (ชุดดิน
ลพบุรี Lb) อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยธาตุอาหาร
หลัก (N - P - K) ของดินมีปริมาณลดน้อยลง ซึ่งการ
ไถพรวนบ่อยครั้งมากจนเกินไปจะท าให้โครงสร้างและ
อนุภาคของดินถูกท าลาย ส่งผลให้อัตราการซึมซาบน ้า
ของดินลดลง น า้ไหลบ่าหน้าผิวดินเพ่ิมขึ้น จึงท าให้เกิด
การสูญเสียธาตุอาหารไปกับตะกอนดิน (Elder & Lal, 
2007) ขณะที่ค่าความหนาแน่นรวมของดินจะเพ่ิมขึ้ น
ตามระดับความลึก เนื่องมาจากการไถพรวนซ า้ส่งผลให้

โครงสร้างดินถูกท าลายจึงก่อให้เกิดช่องว่างในดินท าให้
อนุภาคขนาดเลก็เคลื่อนย้ายลงไปอดัแน่นในดินชั้นล่าง 
ความพรนุ (Porosity) รวมของดินจึงลดลง แต่ชั้นดินบน
มกัถูกรบกวนจากการปฏบิัตงิานต่าง ๆ จึงท าให้ค่าความ
หนาแน่นรวมในดินชั้นบนน้อยกว่าดินชั้นล่าง (Hassan  
et al., 2 0 0 7 ; Prasertsombut et al., 2011)   ส่ ว น
ปริมาณอนิทรียวัตถุและปริมาณอนิทรีย์คาร์บอนนั้นมีค่า
แนวโน้มลดลงตามความลึกที่ ระดับ 0 – 15.0 และ 
15.0 – 30.0 ซม. เพราะการไถพรวนจ านวนมากครั้ง
เป็นการเร่งให้อินทรียวัตถุในดินสลายตัวอย่างรวดเร็ว 
อกีทั้งสิ่งขับถ่ายต่าง ๆ เซลล์ของจุลินทรีย์ที่ตายแล้ว มัก
เกดิการทับถมและสะสมอยู่บริเวณดินบนมากกว่าดินชั้น
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