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บทคัดย่อ 

การศึกษาอิทธิพลของการเตรียมดินต่อการกักเก็บและการปลดปล่อยก๊าซในข้าวโพด ณ สถานีพัฒนา
ที่ดินชลบุรี ตําบลเหมือง  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในชุดดินศรีราชา ดําเนินการโดยใช้แผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Desige จํานวน 5 ซ้ํา ประกอบด้วย 3 สิ่งทดลองวิธีการเตรียมดิน คือ (1) 
ปลูกข้าวโพดโดยไม่ไถพรวน (2) ปลูกข้าวโพดโดยไถพรวนเชิงอนุรักษ์ และ (3) แปลงปลูกข้าวโพดโดยไถพรวน
แบบสมบูรณ์  พบว่า ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างวิธีการไถพรวนดิน 3 วิธี ไม่พบ
ความแตกต่างของอัตราการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่มแีนวโน้มว่าในแปลงที่มีการไถพรวนแบบ
สมบูรณ์ และแปลงไถพรวนเชิงอนุรักษ์ มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่าแปลงที่ไม่มีการไถ
พรวน โดยมีปริมาณการปลดปล่อยจากดิน 4.9287, 4.6764 และ 4.2059 ตันคาร์บอนต่อไร่ 

การเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินโดยพิจารณาจากปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็น
ประโยชน์ในดิน ปริมาณโพแทสเซียมที่เปน็ประโยชน์ในดิน และ ค่าความเป็นกรด - ด่างของดิน พบว่า 
ปริมาณอินทรยีวัตถุ มีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อสิ้นสดุปีที่ 1 และสิน้สุดปีที่ 2 โดยพบว่า เมื่อสิ้นสุดการวิจัยปีที่ 1 และ 2 
ปริมาณอินทรยีวัตถุมีค่าเพิ่มขึ้น แต่คงอยู่ในระดับตํ่า จากก่อนทําการวิจัย 0.76 เปอร์เซ็นต์ เปลี่ยนเป็น 0.79 
และ 0.96 เปอร์เซ็นต์ตามลําดับ และปริมาณอินทรียวัตถุมีค่าลดลงจากระดบัตํ่าเป็นระดับตํ่ามากเม่ือสิ้นสุดปีที่ 
3 โดยพบว่า มีค่าเฉลี่ย 0.39 เปอร์เซ็นต์ ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อสิน้สุดปีที่ 1 
และสิ้นสุดปีที ่ 2 โดยพบว่า เมื่อสิ้นสุดการวิจัยปีที่ 1 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าเพิ่มขึ้นจาก
ระดับปานกลาง เป็น ระดับสูง จากก่อนทําการวิจัย 14.83 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม เปลี่ยนเป็น 39.79 มิลลิกรมั
ต่อกิโลกรัม และ เพิ่มขึ้นเป็นระดับสูงมากเมื่อสิ้นสุดการวิจัยปีที่ 2 โดยมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ใน
ดินเฉลี่ยเท่ากับ 59.17 มิลลกิรัมต่อกิโลกรมั และในปทีี่ 3 ปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ในดินลดลงจากปี
ที่ 2 แต่สูงกว่าก่อนทําการวิจัย โดยมีค่าเฉลีย่เท่ากับ 37.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ปริมาณปริมาณโพแทสเซียม
ที่เป็นประโยชน์ในดินมีค่าลดลงจากก่อนทําการวิจัยทั้ง 3 ปี แต่คงอยู่ในระดับตํ่า โดยพบว่ามีค่าลดลงจาก 
19.50 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม เป็น 16.17 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1, 15.30 มิลลิกรมัต่อกิโลกรัม 
เมื่อสิ้นสุดในปทีี่ 2 และ 12.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม เมื่อสิ้นสุดในปีที ่ 3 ค่าความเป็นกรด - ด่างของดิน มีค่า
ลดลงจากก่อนทําการวิจัยทั้ง 3 ปี โดยพบว่ามีค่าลดลงจาก6.01 เป็น 5.43 เมื่อสิ้นสุดในปีที่ 1, 5.45 เมื่อสิ้นสุด
ในปีที่ 2 และ 5.30 เมื่อสิ้นสุดในปีที่ 3 
 การเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพด แสดงโดยความสูงของต้นข้าวโพด น้ําหนักมวลชีวภาพของ
ลําต้น ใบ ซัง เปลือก เมล็ด และราก พบว่า การเจริญเติบโตทางด้านความสูงต้นข้าวโพดเมื่อโตเต็มที่ ที่อายุ



เก็บเกี่ยว ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของวิธีการไถพรวนดิน แต่แปลงไม่ไถพรวนและแปลงไถพรวนเชิง
อนุรักษ์มีแนวโน้มความสูงต้นข้าวโพดมากกว่าในแปลงไถพรวนแบบสมบูรณ์ โดยพบความสูงต้นเฉลี่ย 3 ปี
เท่ากับ 142.96, 142.95 และ 140.72 เซนติเมตรตามลําดับ ด้านน้ําหนักมวลชีวภาพของลําต้น ใบ ซงั เปลือก 
เมล็ด และราก ไม่พบความแตกต่างทางสถิติของวิธีการไถพรวนดินในปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ยกเว้นน้ําหนักมวล
ชีวภาพของรากข้าวโพดในปีที่ 3 โดยพบว่า การไถพรวนแบบสมบรูณ์ให้น้ําหนักมวลชีวภาพของรากข้าวโพด
สูงสุด รองมาคือ ไม่ไถพรวน และไถพรวนเชิงอนุรักษ์ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 65.68, 49.46 และ 48.66 กิโลกรมั
ต่อไร่ ตามลําดับ 
 ปริมาณธาตุอาหารในแต่ละสว่นของข้าวโพดโดยทําการวิเคราะห์ในฤดูปลูกปีที่ 2 และ 3 โดยในปีที่ 2 
พบความแตกต่างของปริมาณอินทรีย์วัตถุ ในส่วนของลําต้น และใบขา้วโพด ปริมาณไนโตรเจน ในส่วนของลํา
ต้น ซัง เมล็ด และรากข้าวโพด ปริมาณฟอสฟอรัส ในสว่นของลําต้น ใบ เปลือก และรากของข้าวโพด ปริมาณ
โพแทสเซียม ในส่วนของเปลือก เมล็ด และรากของข้าวโพด ในปีที่ 3 พบความแตกต่างของปริมาณ
อินทรีย์วัตถุ ในส่วนของลําต้น ปริมาณไนโตรเจน พบความแตกต่างในส่วนของลําต้น ซัง เปลือก เมล็ด และ
รากข้าวโพด ปริมาณฟอสฟอรัส พบความแตกต่างในสว่นของลําต้น ใบ ซัง เปลือก และรากของข้าวโพด 
ปริมาณโพแทสเซียม พบความแตกต่างในส่วนของซัง และรากของข้าวโพด 
 การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิของปริมาณคาร์บอนที่ถูกกักเก็บลงดินเทียบกับปริมาณคาร์บอนที่
ปลดปล่อยสู่บรรยากาศ พบว่า ปริมาณคาร์บอนสุทธิจะถูกปลดปล่อยออกจากระบบในแปลงไถพรวนแบบ
สมบูรณ์ และแปลงไถพรวนเชิงอนุรักษ์มากกว่าในแปลงไมไ่ถพรวน โดยมีค่าเฉลี่ย 4.8627, 4.6119 และ 
4.1421 ตันคาร์บอนต่อไร่ต่อปีตามลําดับ  
 




