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สมบัติของดิน ปริมาณและแหลงกักเก็บคารบอนและไนโตรเจนในดิน

ภายใตการใชประโยชนที่ดินตางกัน 

Soil Properties, Contents and Storage Locations of Soil Carbon and Nitrogen 

Under The Different Land-Uses

อรรณพ  พุทธโส1 โกศล  เคนทะ1  นิลภัทร  คงพวง1 และ ศุภฤกษ  กลิ่นหวล1 

1กลุมสํารวจจําแนกดิน สํานักสํารวจและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

บทคัดยอ

 การศึกษาคร้ังนี้ (เริ่มป 2554) มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสมบัติของดิน ปริมาณและแหลงกักเก็บคารบอนและไนโตรเจน
ในดินภายใตการใชประโยชนที่ดินตางกัน ณ ศูนยวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา
พบวา ECEC ของดินมีคาอยูในชวง 15.57-24.99 cmolkg-1 พบสูงสุดในแปลงวนเกษตร (24.99 cmolkg-1) เชนเดียวกับปริมาณ C 
และ N ทั้งหมดในดินพบสูงสุดในแปลงวนเกษตรเทากับ 1.37% และ 0.17% รองลงมาคือ แปลงไมผล (C=1.17% และ N=0.13%) 
และพบปริมาณ C ในดินมีสหสัมพันธทางบวกกับคา ECEC ในดิน (R2=0.97) การใชประโยชนที่ดินทุกประเภทสงผลตอการเพิ่ม
ปริมาณเม็ดดินขนาดใหญ (74.5-81.3% สูงสุดในแปลงวนเกษตร) สูงกวาเม็ดดินขนาดเล็ก (18.7-25-5%, สูงสุดในแปลงหญา
แฝก)  นอกจากนี้ยังพบวา ปริมาณ C (49.3-93.1%) และN (51.6-95.8%) สวนใหญถูกกักเก็บไวในเม็ดดินขนาดใหญ (0.25-
2.0 มม.) พบสูงสุดในแปลงวนเกษตร (C=93.1% และ N=95.8%) และพบสหสัมพันธทางบวกระหวางปริมาณ C (R2=0.61**)
และ N (R2=0.71*) ในเม็ดดินกับปริมาณเม็ดดินโดยเฉพาะในเม็ดดินขนาดใหญ ผลการศึกษานี้ชี้วา ระบบวนเกษตรสงเสริม
ตอการเพ่ิมปริมาณการสะสม C และ N ในดินซึ่งสวนใหญถูกกักเก็บไวในเม็ดดินขนาดใหญ (0.25-2.0 มม.) และยังสะทอน 
ถึงบทบาทของ C และ N ตอการเกิดเม็ดดินภายในระบบ   

คําสําคัญ : อินทรียคารบอนในดิน / ไนโตรเจนทั้งหมด / เม็ดดิน / การใชประโยชนที่ดิน

ABSTRACT

 The objective of this study (started in 2011) was to investigate on soil properties, content and storage locations of 
carbon (C) and nitrogen (N) under different land-uses. Study site was at Land Development Research and Technology 
Transfer Division, Amphoe Pak Chong, Nakhon Ratchasima Province. The result of this study found that soil ECEC was 
ranged 15.57-24.99 cmol kg-1. The highest ECEC was found in agro-ecosystem (24.99 cmol kg-1). The agro-ecosystem 
had highest soil C (1.37%) and N (0.17%) contents followed by soil in the orchard system (C=1.17% and N=0.13%).  
The C content was positively correlated with soil ECEC (R2=0.97). This study showed that soil aggregated was related 
to land-uses system. The quantities of soil macro-aggregate (74.5-81.3%, highest in agro-ecosystem) had higher than 
soil micro-aggregate (18.7-25.5%, highest in vetiver grass system). In addition, we also found that the soil C and N 
contents were sequestered in the soil macro-aggregate (0.25-2.0 mm) with highest in the agro-ecosystem (C=93% and 
N=95.8%). Additionally, C (R2=0.61**) and N (R2=0.71*) contents in soil aggregate was highly positively correlated with 
the quantities of soil aggregate especially in the soil macro-aggregate. This result stated that the agro-ecosystem led to 
increase the soil C and N accumulation which the main storage location is macro-aggregate (0.25-2.0 mm). This result 
reflected that the role of C and N on soil aggregation in the systems
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บทนํา

 ในอดีตมีการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินจากระบบ

นิเวศปาไมมาเพ่ือทําการเกษตรโดยเฉพาะระบบการเกษตร

เชิงเดี่ยว ซึ่งเปนระบบท่ีขาดการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ

ของดินและอนุรักษดินอยางเพียงพอ ดุลยภาพของธาตุ

อาหารเปลี่ยนแปลงไปในทางลบ ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน 

(Soil Organic Matter, SOM) ลดลง สงผลทําใหผลผลิต 

ลดลง ประกอบกบัการทีม่จีาํนวนประชากรเพ่ิมขึน้และตองการ

ทําการเกษตรเพื่อคาขายมากขึ้นทําใหมีการบุกรุกพื้นท่ีปา 

เพิ่มขึ้น ดินมีความเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  แนวทาง

ในการฟนฟแูละแกไขปญหาทรพัยากรดินทีเ่สือ่มโทรมดังกลาว

อาทิเชน การปลูกพืชใหมีความหลากหลาย หรือการคืนซาก

อนิทรยีกลบัสูดนิ และมกีารใชสารอินทรยีคณุภาพทีเ่หมาะสม

ใหกับดิน ระบบการทําเกษตรอินทรียเปนระบบการผลิตพืช 

ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม สมดุลธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพ มีการจัดการระบบนิเวศที่คลายคลึงกับธรรมชาติ 

หลีกเลี่ยงการใชสารเคมีสังเคราะหทุกชนิดดังวิถีทางการทํา

เกษตรอินทรีย ซึ่งระบบการทําเกษตรอินทรียไดมีการศึกษา

วิจัยอยางตอเนื่องซึ่งผลตอคุณภาพของดิน อาทิเชน ยก

ระดับผลิตภาพของดิน หมุนเวียนธาตุอาหารที่เปนประโยชน

ตอพืชภายในระบบ ตลอดจนลดปญหาที่สงผลตอกระทบตอ 

สิง่แวดลอม  กรมพฒันาทีด่นิ ไดเลง็เหน็ถงึความสาํคญัของระบบ

เกษตรอินทรียจึงไดมีการสงเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ระบบการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรียโดยดําเนินการภายใน

ศนูยวจิยัและถายทอดเทคโนโลยกีารพัฒนาท่ีดนิ อาํเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา และหนวยงานสํานักสํารวจดินและวิจัย

ทรัพยากรดินซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทในการติดตาม

การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของทรัพยากรดิน จึงไดมีการศึกษา

วิจัยอยางบูรณาการเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพ 

ของดินในระยะยาวภายใตระบบการปลูกพืชเกษตรอินทรีย 

วัตถุประสงค

 เพื่อศึกษาสมบัติบางประการของดิน และการกักเก็บ

คารบอนและไนโตรเจนในดนิภายใตการใชประโยชนทีด่นิตางกนั

วิธีการศึกษา
 พืน้ทีศ่กึษา : ทาํการคดัเลอืกพืน้ทีศ่กึษาในศนูยวจิยั

และถายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาท่ีดิน อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา โครงการนี้ไดเร่ิมตนเมื่อป พ.ศ.2553 

และผลการศึกษานี้เปนการรายงานผลการศึกษาของปแรก

ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพของดินในเบื้องตนภายใตการใช

ประโยชนที่ดินตางๆ จํานวน 4 แปลงศึกษาไดแก 1) แปลง

พืชผักและพืชไร ไดแก พืชตระกูลถ่ัว ขาวโพด 2) แปลงไม

ผล ไดแก นอยหนา มะมวงและแกวมังกร 3) แปลงวนเกษตร 

ไดแก ตนสกั กระถนิ และกระถนิณรงค และ 4) แปลงหญาแฝก

 การเก็บตัวอยางดิน : โดยเก็บตัวอยางดินที่ทําลาย

โครงสรางโดยใชสวานเจาะดิน และไมทําลายโครงสรางโดย

ใชกระบอกเก็บดินภายในความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวดิน 

จํานวน 3 ซําตอแปลง 

 การวิเคราะหดิน: ทําการวิเคราะหตัวอยางดินไดแก 

คาความเปนกรด-ดางของดิน (Soil pH) คาการนําไฟฟา 

(EC) ความหนาแนนรวม (Bulk Density) อินทรียคารบอน 

ในดิน (Soil Organic Carbon) ไนโตรเจนท้ังหมด (Total Nitrogen) 

เม็ดดิน (Soil Aggregate) โดยวิธี Wet Aieving (Puttaso, 

2011; Urquiaga, 1998) วิเคราะหหาปริมาณประจุบวก 

จําพวกดางท่ีแลกเปลี่ยนได (Exchangeable Basic Cation) 

โดยการชะลางดินดวย 1 N NH4OAc pH 7.0 แลววิเคราะห

หา K, Mg, Ca โดยเครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy 

(AAS) (Thomas. 1982) และประเมินคาความจุในการแลก

เปลี่ยนประจุบวก (Effective Cation Exchange Capacity, 

ECEC) ในดิน  

 การวิเคราะหขอมูล: ทําการวิเคราะหขอมูลปจจัยที่

เกีย่วของและเปรยีบเทยีบความแตกตางระหวางปจจยัในแตละ

การใชประโยชนที่ดินโดยใช Standard Error of Mean (SEM) 

รวมถึงวเิคราะหคาสหสมัพนัธ (Correlation) และ Regression 

(R2) ระหวางปจจัย

ผลการศึกษาและวิจารณ

 1. สมบัติของดินบางประการ  

 คาความเปนกรดดางของดิน (Soil pH) และคาการนํา

ไฟฟา (EC) : การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทมีคามีคา 

pH อยูในชวง 5.23-6.61 (ความลึก 0-15 cm จากผิวดิน) 

และมีคาในชวง 5.74-6.72 (ความลึก 15-30 cm จากผิวดิน) 

ดังตารางที่ 4 คา pH จัดอยูในชวงเปนกรดจัดถึงกลาง 

โดยระบบวนเกษตรนัน้สงผลใหคา pH สงูกวาการใชประโยชน

ที่ดินอื่นๆ ทั้งดินบนและดินลาง ซึ่งมีความหลากหลายของ

พืชพรรณสวนคา EC มีคาอยูในชวง 0.02-0.08 mS cm-1 

ซึ่งจัดอยูในชวงไมมีผลกระทบตอพืช   
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 การสะสมของอินทรียวัตถุในดิน (SOM)  : ซึ่งใน

ที่นี้เนนท่ีปริมาณคารบอน (C) และปริมาณไนโตรเจน (N) 

การใชประโยชนทีด่นิแตละประเภทสงผลตอปรมิาณการสะสม

ของ C ในดินแตกตางกัน (รูปที่ 1) แปลงวนเกษตรมีปริมาณ 

C สูงสุดเทากับ 1.37 เปอรเซ็นต รองลงมาคือ แปลงไมผล 

พชืผกัและพชืไร และตาํทีส่ดุคอื แปลงปลูกหญาแฝก (0.84 %) 

เชนเดียวกับปริมาณ N ซึ่งพบสูงสุดในระบบวนเกษตรเทากับ 

0.166 % รองลงมาคอื แปลงไมผล ทัง้นีป้รมิาณ C และ N ในแตละ 

การใชประโยชนที่ดินขึ้นอยูกับแหลงของอินทรียวัตถุซึ่งมา

จากปริมาณใบไมที่รวงหลน หรือเศษซากเหลือหลังการเกี่ยว 

ซึ่งจะการสลายตัวและสะสมอยูภายในระบบ โดยการสลาย

ตัวของเศษซากพืชขึ้นอยูกับองคประกอบทางเคมีของเศษ 

ซากนั้นๆ ดังงานของปทมาและอรรณพ (2552) พบวา 

ปริมาณ C ในดินมีสหสัมพันธในทางบวกกับปริมาณ C 

(r=0.629*) ในสารอินทรีย (เชน ใบมะขาม ใบพลวงซาก

ถั่วลิสง และฟางขาว)  และปริมาณ N มีสหสัมพันธสูงใน 

ทางบวกกับปริมาณ N (r=0.630*) ในสารอินทรีย ทั้งนี้

เนื่องจากองคประกอบทางเคมีของเศษซากพืชมีทั้งสวน

ที่สลายตัวไดงายและสลายตัวยาก (ลิกนินและโพลีฟนอล) 

ผลนี้ชี้วาการใชประโยชนที่ดินที่มีความหลากหลายของพืช

อยางระบบวนเกษตรยอมสงผลใหมีปริมาณการสะสม C และ 

N สูงสุดเมื่อเทียบกับระบบอ่ืนๆ (ระบบเชิงเดี่ยว) นอกเหนือ 

จากนี ้Vityakon et al (2007 และ Urquiga et al. 1998) รายงาน

วาสารอินทรียทีม่อีงคประกอบทีต่านทานการสลายตัวสงูสงผล

ตอการเพิม่ชิน้สวนอนิทรยีวตัถใุนดนิจงึเปนแหลงของ C ในดนิ

แหลงหนึง่จากปริมาณ C และ N ในแตละการใชประโยชนทีด่นิ

สงผลใหอัตราสวน C/N มีคาอยูในชวง 8.3-10.5 ซึ่งสะทอนชี้

ถึงการเปลี่ยนแปลงรูปธาตุอาหารคารบอนและไนโตรเจนและ

ความเปนประโยชนของธาตุอาหารในดินและยงัสมัพนัธไปกบั

สิ่งมีชีวิตในดินโดยเฉพาะจุลินทรียในดิน

รูปที่ 1 ปริมาณคารบอนและไนโตรเจนทั้งหมดในดิน 

 ปรมิาณธาตปุระจบุวกทีแ่ลกเปลีย่นได และความ
สามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวก (CEC) ในดิน: 
ปริมาณประจุบวกที่แลกเปลี่ยนไดในดินมีแนวโนมสูงในดิน
แปลงวนเกษตรโดยเฉพาะปริมาณ Ca เทากับ 16.78 cmol 
kg-1 (ตารางท่ี 1) สวนแปลงพืชผัก พืชไร ไมผล และหญาแฝก
มีปริมาณใกลเคียงกัน (ตารางท่ี 1) นอกจากน้ีพบวาปริมาณ 
Ca ในดินมีสหสัมพันธในทางบวกกับคา pH ของดิน (R2= 
0.58) สวนปริมาณ Mg และ Na มีคาสูงในแปลงพืชไรและพืช
ผัก รองลงมาคือ หญาแฝก สําหรับปริมาณ K มีคาสูงที่สุด 
ในแปลงวนเกษตร (2.33 cmol kg-1) ดังตารางท่ี 1

 นอกจากนี้ ระบบวนเกษตรสงผลใหมีคา  ECEC 
สูงที่สุดเทากับ 24.99 cmol kg-1 และพบสหสัมพันธสูง
(y=22.679x2 - 267.43x + 801.75, R2=0.99) กับคา pH
ของดิน แสดงใหเห็นวา คา ECEC ในดินนั้นผันแปรไปตาม
คา pH ซึง่ดนิดงักลาวอาจเปนประเภทดนิเหนยีวทีม่โีครงสราง
แบบ 1:1 ที่มีประจุแบบผันแปร  นอกจากน้ีคา ECEC ยังมี 
สหสมัพนัธสงูในทางบวกกับปรมิาณคารบอนในดิน (R2=0.968) 
ดังรูปที่ 2 ซึ่งสอดคลองกับ Puttaso et al (2011) ที่พบความ
สมัพนัธระหวางคา ECEC กบัปรมิาณ SOC ในดนิ (R2=0.89***) 
ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณ C ในดินมีบทบาตอการเพิ่มประจุลบ 
ในดนิ โดยเฉพาะคารบอนในดินทีม่าจากการสลายตัวจากเศษ
ซากพืชมีองคประกอบทางเคมจีาํพวกลกินนิและโพลฟีนอลสงู 
ซึ่งสารนี้ เปนสวนของสารต้ังตนที่จะมีการพัฒนาตอไป 
จนไดสารฮิวมัสหรือสารประกอบฮิวมิก (Humic Substance) 
ในที่สุด โดยสารฮิวมิกเปนอินทรียวัตถุสวนที่มีเสถียรภาพสูง
ซึ่งจะชวยเพิ่มประจุลบใหกับดินซึ่งสงเสริมตอการเพิ่มพื้นที่

ในการรองรับธาตุอาหารในดิน 
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ตารางท่ี 1 ปริมาณธาตุประจุบวกที่แลกเปลี่ยนได และความสามารถในการแลกเปล่ียนประจุบวกในดิน

การใชประโยชนที่ดิน
Exchangeable cations (cmol kg-1) Effective CEC 

(cmol kg-1)Ca Mg Na K

พืชผัก พืชไร 5.36 2.32 7.10 1.18 15.96

ไมผล 7.35 1.69 4.87 1.67 15.57

วนเกษตร 16.78 1.85 4.03 2.33 24.99

หญาแฝก 6.55 1.93 6.95 1.74 17.16

รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางปริมาณอินทรียคารบอน กับคา CEC 

ในดิน

 ความหนาแนนรวมของดิน: การใชประโยชนที่ดิน

แตกตางกันสงผลใหความหนาแนนรวมดินบน (0-15 cm) อยู

ในชวง 1.21 - 1.36 g cm-3 ซึ่งตํากวาดินลาง (15-30 cm) มีคา

ในชวง 1.31-1.51 g cm-3 (รูปที่ 3) เนื่องจากดินบนมีปริมาณ

เศษซากอินทรียสูงกวาดินลางโดยเฉพาะในแปลงไมผล หรือ

แปลงวนเกษตรซึ่งจะมีปริมาณใบไมรวงหลนสะสมท่ีผิวดิน

สูง เศษซากจากกิ่ง กาน ใบ จากตน ที่รวงหลนลงมาอยาง 

ตอเนื่องสงผลใหเกิดการทับถมซึ่งเปนการเพ่ิมอินทรียวัตถุ 

ในดนิยูตลอดเวลา โดยเฉพาะเศษซากทีม่อีงคประกอบทางเคมี

ที่ตานทานการสลายตัว (ลิกนิน และโพลีฟนอล) สูง (Puttaso 

et al., 2011a) ผลนี้ชี้วาในดินที่มีปริมาณคารบอนในดินสูงจะ

ทําใหความหนาแนนรวมของดินลดลงดังสหสัมพันธในทาง

ลบระหวางปริมาณ C และความหนาแนนรวมของดิน (R2= 

-0.81*) ดังรูปที่ 4 ผลนี้สอดคลองกับ Puttaso et al. (2011b) 

ซึง่พบความสมัพนัธในทางลบระหวางปริมาณ SOC กบัความ

หนาแนนรวมของดิน (R2=-0.49**) 

รูปที่ 3 ความหนาแนนรวม (Bulk Density) ของดินที่ความ

ลึก 0-15 และ 15-30 เซนติเมตร (T
1
= แปลงพืชผัก พืชไร, 

T
2
= แปลงไมผล, T

3
= แปลงวนเกษตร, T

4
= แปลงหญาแฝก) 

รปูที ่4 ความสมัพนัธระหวางปรมิาณคารบอนกบัความหนาแนน

รวมของดิน 
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 ปริมาณ และการกระจายตัวของเม็ดดิน :  จากผลการ

ศกึษาการกระจายตวัของเมด็ดนิในดนิภายใตการใชประโยชน

ที่ดินตางๆ พบวา ในทุกการใชประโยชนที่ดินมีปริมาณเม็ด

ดินขนาดใหญ (Macroaggregate, >0.25 มม.) สูงกวาเม็ดดิน

ขนาดเล็ก (Microaggregate, <0.25 มม.) โดยปริมาณเม็ดดิน

ขนาดใหญ 62.7-75.6% (ตารางท่ี 2) สวนที่เหลือเปนปริมาณ

เม็ดดินขนาดเล็ก ทั้งนี้ปริมาณเม็ดดินขนาดใหญพบสูงสุด 

ในดินแปลงวนเกษตร (75.55%) รองลงมาคือ แปลงไมผล 

หญาแฝก และพืชผัก พืชไร ตามลําดับ สวนปริมาณเม็ดดิน

ขนาดเล็กสวนใหญพบในแปลงพืชผัก พืชไร หญาแฝก และ

ไมผล โดยพบปรมิาณตาํสดุในแปลงวนเกษตร แสดงใหเหน็วา 

ในระบบวนเกษตรสงเสรมิทาํใหเกดิเมด็ดนิขนาดใหญมากกวา

เม็ดดินขนาดเล็ก ในขณะที่ระบบปลูกหญาแฝกและพืชไร 

พืชผักสงเสริมตอการเกิดเม็ดดินขนาดเล็ก ทั้งนี้ระบบ 

การปลูกพืชที่มีปริมาณและชิ้นสวนเศษใบไมที่สลายยากเปน

สวนใหญนาจะสงเสริมทําใหเกิดเม็ดดินขนาดใหญดังทฤษฎี

การเกิดเม็ดดินแบบมีชิ้นสวนของอินทรียวัตถุเปนศูนยกลาง

การเกิดเม็ดดินที่เรียกวา “Core Theory” (Golchin et al. 

1994) โดยเมื่อจุลินทรียยอยชิ้นสวนอินทรียวัตถุนั้นสวนของ 

C ก็จะเปนเหมือนแหลง C กับจุลินทรียซึ่งขณะเดียวกัน

จุลินทรียเองก็ผลิตสารมาเช่ือมระหวางช้ินสวนของอินทรีย

วัตถุ (Particulate Organic Matter) กับอนุภาคดินเหนียว 

จนเกดิเปนเมด็ดนิ (Golchin et  al. 1994) หรอือกีนยัหนึง่การเกิด

เม็ดดนิกส็ามารถเกิดขึน้ไดจากการเชือ่มยดึกนัระหวางอนภุาค

ดินเหนียว อินทรียวัตถุในดิน และอนินทรียสารอื่นๆ ผลนี้ 

ชี้วาการใชประโยชนที่ดินทุกประเภททําใหเกิดเม็ดดิน 

ซึ่งสงผลใหความหนาแนนของดินลดลง (Zhao et al. 2009)

แตอยางไรก็ตามหากมีการศึกษาถึงชนิดและองคประกอบ

ทางเคมีของพืชแตละระบบและติดตามการเปล่ียนแปลงใน

แตละชวงปจะทําใหสามารถทํานายกลไกการเกิดและความ

เสถยีรภาพของเมด็ดนิไดมากยิง่ขึน้ นอกจากนีใ้นแปลงศกึษา

โดยเฉพาะแปลงหญาแฝกจะพบวาระบบรากน้ันมีบทบาท

สําคัญอยางมากตอการเกิดเม็ดดินโดยรากจะเปนเสมือนตัว

เช่ือมและชวยดูดยึดอนุภาคดินอยูทําใหโครงสรางดินดี

ตารางท่ี 2 ปริมาณของเม็ดดินขนาดใหญ และเม็ดดินขนาดเล็กภายใตการใชประโยชนตางๆ

การใชประโยชน

ที่ดิน

เม็ดดินขนาดใหญ (>0.25 มม.) (%, w/w) เม็ดดินขนาดเล็ก (<0.25 มม.) (%, w/w)

>2.0 1-2 0.5-1.0 0.25-0.5 รวม 0.106-0.25 <0.106 รวม 

พืชผักและพืชไร 9.41 15.04 18.48 19.76 62.69 12.03 25.28 37.31

ไมผล 12.40 17.98 21.46 15.58 67.42 11.00 21.58 32.58

วนเกษตร 21.72 27.41 17.16 9.26 75.55 5.74 18.71 24.45

หญาแฝก 15.95 19.98 18.46 12.45 66.84 7.67 25.49 33.16

2.  ปริมาณ และแหลงกักเก็บคารบอนและไนโตรเจน

 ปจจัยหนึ่งท่ีสงผลทําใหเกิดเม็ดดินคือ ปริมาณ

คารบอนในดิน ที่เปรียบเสมือนตัวเชื่อมระหวางอนุภาคของ

ดินเขาดวยกัน ผลการศึกษาพบวา ปริมาณ C ในเม็ดดิน

แตละขนาดซึ่งในนี้จะกลาวโดยรวมถึงปริมาณ C ในเม็ดดิน

ขนาดใหญ (>0.25 มม.) และเม็ดดินขนาดเล็ก (<0.25 มม.) 

โดยปริมาณ C ในเม็ดดินขนาดใหญมีคาอยูในชวง 0.473-

1.276 % ซึ่งมีคาสูงกวาปริมาณ C ในเม็ดดินขนาดเล็กที่มี

คาอยูในชวง 0.071-0.115 % (ตารางท่ี 3) โดยพบปริมาณ 

C สูงสุดในแปลงวนเกษตร และยังพบสหสัมพันธในทางบวก

ระหวางปริมาณ C กับปริมาณเม็ดดิน (y= 0.014x-0.047, 

R2=0.607**) (รูปที่ 5) โดยเฉพาะกับเม็ดดินขนาดใหญ

(R2= 0.97*) และเม็ดดินขนาดเล็ก (R2= 0.89) ผลนี้สะทอน

ใหเห็นถงึแหลงและปรมิาณการสะสมของ C ในดนิ โดยปรมิาณ 

C นั้นถูกสะสมอยูในสวนของเม็ดดินท่ีขนาดตางๆ โดยมี 

การสะสมอยูในสวนเม็ดดินขนาดใหญมากกวาเม็ดดินขนาด

เล็ก และเมื่อพิจารณาในแตละประเภทการใชประโยชนที่ดิน

จะพบวา สําหรับปริมาณ C ที่สะสมอยูในเม็ดดินขนาดใหญ 

ในแปลงวนเกษตรและแปลงหญาแฝก พบ C กระจายในเม็ด

ดนิทกุขนาดแตพบมากสดุในเมด็ดนิขนาด 1-2 มม.  สวนแปลง

ไมผล และพืชไร พืชผัก จะพบสะสมในเม็ดดินขนาด 0.5-1.0 มม. 

และ 0.25-0.5 มม. ตามลําดับ ในขณะท่ีการกระจายตัวสะสม

ของ C ในเม็ดดินขนาดเล็กนั้นไมมีความแตกตางกันมาก

ในระบบวนเกษตร พืชไร พืชผัก และหญาแฝก 
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ชวง 0.047-0.159 % (ตารางที่ 3) และพบสูงสุดในแปลง 

วนเกษตร (โดยถูกสะสมสูงสุดในเม็ดดินขนาด 1-2 มม.) 

รองลงมาคอื แปลงไมผล หญาแฝก และพชืไร พชืผกั ตามลาํดบั 

สวนปริมาณ N ในเม็ดดินขนาดเล็กมีนอยกวา 0.013 % 

จะเห็นไดวา สัดสวนของปริมาณสะสมของ N ในเม็ดดินขนาด

ใหญมากกวาเม็ดดินขนาดเล็ก  และยังพบวา ปริมาณ N 

ในเม็ดดินมีความสัมพันธกับปริมาณเม็ดดิน (R2= 0.712**) 

ดงัรปูที ่7) โดยเฉพาะมสีหสมัพนัธสงูกบัปริมาณเมด็ดนิขนาด

ใหญ (y= 0.009x-0.538, R2= 0.956*)  ชีว้าปรมิาณ N ในดนิอาจ

จะสงเสริมตอการเกิดเม็ดดินขนาดใหญ ซึ่งอาจอาจมีบทบาท

ตอการเกิดเม็ดดนิในแงที ่N เปนแหลงอาหารสําหรับจลุนิทรยี

ในดินซึ่งแตกตางจากบทบาทของ C ในดินในการทําหนาที่ 

เปนตัวเช่ือมยึดอนุภาคของดิน 

นอกจากนี้ C ในเม็ดดินก็มีบทบาทในการเกิดเม็ดดินปริมาณ 

C ในแตละขนาดของเม็ดดินทําหนาท่ีในการเช่ือมยึดอนุภาค

ของดนิใหเกดิเปนเมด็ดนิ ซึง่ C ดงักลาวนัน้อาจมแีหลงมาจาก 

ทัง้สวนทีเ่ปนชิน้สวนจากการสลายตัวของซากอนิทรยี เชน ใบ ไม 

หรอืรากพชื ตลอดจนซากของส่ิงมชีวีติในดินทัง้ขนาดเล็กและ

ขนาดใหญซึ่งมีบทบาทตอการเกิดเม็ดดิน (Six et al. 2004)

อีกทั้ง C ยังถือวาเปนแหลงอาหารและพลังงานของจุลินทรีย 

ในดินซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ขับเคล่ือนในการเกิดเม็ดดิน 

(Oades. 1993 ; Six et al. 2004) โดยผานกิจกรรมของ

จุลินทรียในดิน 

 จากผลการศึกษาพบวา ปริมาณ N ทั้งหมดในดิน

นั้นถูกสะสมทั้งในสวนของเม็ดดินขนาดใหญและในสวนเม็ด

ดินขนาดเล็ก โดยในเม็ดดินขนาดใหญมีปริมาณ N อยูใน
 

ตารางท่ี 3 ปริมาณอินทรียคารบอน และไนโตรเจนทั้งหมดในเม็ดดินขนาดใหญและเม็ดดินขนาดเล็ก

การใชประโยชน

ที่ดิน

เม็ดดินขนาดใหญ (>0.25 มม.) เม็ดดินขนาดเล็ก (<0.25 มม.) 

>2.0 1-2 0.5-1.0 0.25-0.5 รวม 0.106-0.25

อินทรียคารบอน (%, g100 g-1 fraction)

พืชไร และพืชผัก 0.085 0.115 0.132 0.141 0.473 0.086

ไมผล 0.131 0.191 0.223 0.166 0.711 0.115

วนเกษตร 0.391 0.447 0.285 0.153 1.276 0.096

หญาแฝก 0.147 0.182 0.158 0.109 0.596 0.071

ไนโตรเจนทั้งหมด (%, g100 g-1 fraction)

พืชไร และพืชผัก 0.009 0.012 0.014 0.012 0.047 0.008

ไมผล 0.014 0.021 0.027 0.019 0.081 0.013

วนเกษตร 0.047 0.059 0.034 0.019 0.159 0.006

หญาแฝก 0.017 0.017 0.016 0.011 0.061 0.008

 Quantities of WSA (%,w/w) Quantities of WSA (%,w/w)

รูปที่ 5 ความสัมพันธระหวางปริมาณคารบอนและไนโตรเจนในเม็ดดินกับปริมาณเม็ดดิน 
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สรุปผลและขอเสนอแนะ

 การใชประโยชนที่ดินแตละประเภทไดแก ระบบวน

เกษตร ระบบปลูกพืชไร พืชผัก ระบบไมผล และระบบปลูก

หญาแฝก ทําใหมีสมบัติของดินบางประการแตกตางกัน โดย

คา pH ของดินจัดอยูในชวงเปนกรดจัดถึงเปนกลาง ระบบ

วนเกษตรสงผลใหคา pH ของดินสูงกวาระบบอื่นๆ ระบบ

วนเกษตรยังสงผลใหมีปริมาณการสะสมของคารบอนและ

ไนโตรเจนในดินสูงสุดซึ่งเปนผลมาจากความหลากหลายพืช

พรรณมากกวาเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ ซึ่งถือวาเปนระบบ

เชิงเด่ียว ปริมาณ C ในดินมีบทบาทตอการเพิ่มพื้นที่ของ 

ความจุของธาตุอาหารในดินเห็นไดจากสหสัมพันธระหวาง

ปริมาณ C และคา ECEC ในดิน (R2= 0.97) นอกจากนี้ความ

สัมพันธระหวาง C ในดินกับปริมาณเม็ดดิน (R2=0.61**)

และความหนาแนนรวม (R2=-0.81*) บงชี้ถึงบทบาทของ

C ที่มีตอการเกิดเม็ดดิน จากการใชประโยชนที่ดินทั้ง 4 

ประเภทสงผลทําใหมีปริมาณการสะสมของคารบอนและ

ไนโตรเจนในดินผานการรวงหลนของใบไม เศษซากพืช 

หลังการเก็บเกี่ยว หรือรากพืชซึ่งผานการยอยสลายแลว

สะสมในดิน การศึกษาคร้ังนี้จะเห็นวา แตละระบบสงผล

ใหเกิดโครงสรางเม็ดดินขนาดใหญ (>0.25 มม.) มากกวา 

60 % โดยเฉพาะระบบวนเกษตร สวนท่ีเหลือเปนเม็ดดิน

ขนาดเล็ก (<0.25 มม.) นอกจากนี้ปริมาณ C และ N ในดิน

มากกวา 49 % จะถูกกักเก็บไวในสวนเม็ดดินขนาดใหญ ทั้งนี้

จะเห็นไดวา อินทรียคารบอนในดินและไนโตรเจนท้ังหมด 

ในดินนั้นเปนปจจัยสําคัญตอสมบัติของดิน และมีบทบาทตอ 

การเกิดโครงสรางของดิน (เม็ดดิน) อีกทั้งเปนแหลงอาหาร 

และพลงังานทีส่าํคญัสาํหรบัส่ิงมชีวีติในดนิโดยเฉพาะจลุนิทรยี

ในดนิซึง่เปนตวัทีข่บัเคลือ่นกลไกและการเปลีย่นแปลงในระบบ

ดิน และเปนตัวชี้วัดที่สําคัญของคุณภาพดิน 

กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบคุณแหลงทุนกรมพัฒนาที่ดิน  โครงการศึกษา

วิจัยในเร่ือง “การเปล่ียนแปลงคุณภาพดินในพื้นที่เกษตร

อินทรียที่ปลูกพืชผัก พืชไร และไมผลเปรียบเทียบกับพื้นที่

การเกษตรทัว่ไป” ภายใตแผนงานท่ี 3 ศกึษาระบบนิเวศเกษตร

และการกักเก็บคารบอน และขอบคุณศูนยวิจัยและถายทอด

เทคโนโลยกีารพฒันาท่ีดนิ ทีอ่าํนวยความสะดวกในการดําเนนิ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้  
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