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ผลของการปลูกพืชหมุนเวียนต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และผลผลิตข้าวนาขั้นบันได
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บทคดัย่อ: ปัญหาความอดุมสมบรูณ์ของดนิต�่าเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้การปลกูข้าวแบบนาขัน้บนัไดได้ผลผลติต�่า เนือ่งจาก
สมบัติของดินมีปริมาณแร่ดินเหนียวอยู่น้อย ความหนาแน่นรวมของดินต�่า  ดินเป็นกรด และธาตุอาหารพืชบางชนิดมีไม่
เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของข้าว การปลูกพืชหมุนเวียนจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหาดังกล่าว  การทดลองนี้มี
วตัถปุระสงค์เพือ่ ศกึษาผลของการปลกูพชืหมนุเวยีนต่อความอดุมสมบรูณ์ของดนิและผลผลติข้าวนาขัน้บนัได ด�าเนนิการ
ปลูกพืชหมุนเวียนโดยมีข้าวพันธุ์ซิวแม่จันเป็นพืชหลัก  วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete Block Design 
จ�านวน 4 ซ�้า 4 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ระบบการปลูกข้าว-ถั่วแปยี  2) ระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี 3) ระบบการปลูกข้าว-กะหล�่าปลี 
4) ระบบการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว  ผลการวิจัยพบว่า ระบบการปลูกพืชหมุนเวียนทั้ง 4 กรรมวิธี ท�าให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ไม่แตกต่างกันระหว่างก่อนและหลังปลูกพืชหมุนเวียน   ระบบการปลูกข้าว-ถั่วแปยี ท�าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น 
13%     มคีวามสงูและจ�านวนรวงเพิม่ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระบบการปลกูข้าวอย่างเดยีวแต่ไม่มคีวามแตกต่างกนัทางสถติิ  
ระบบการปลูกข้าว-ข้าวสาลี และระบบการปลูกข้าว-กะหล�่าปลี ท�าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นน้อย  อย่างไรก็ตาม การปลูกพืช
หมนุเวยีนมคีวามจ�าเป็นต่อการปลกูข้าวนาขัน้บนัไดช่วยรกัษาความอดุมสมบรูณ์ของดนิ และควรมกีารจดัการหลงัการเกบ็
เกีย่วโดยการไถกลบ หรอืน�าใช้วสัดเุหลอืใช้ทางการเกษตรให้เป็นประโยชน์เพือ่เพิม่ผลผลติของข้าวนาขัน้บนัไดในฤดถูดัไป
ค�ำส�ำคัญ: ข้าว, พืชหมุนเวียน, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, นาขั้นบันได 

ABSTRACT: The problem of low soil fertility is one reason of low yield in rice terraces because of the soil was 
less clay mineral content, less soil bulk density, soil acidity and low soil nutrients are not sufficient for the growth 
of rice. The crop rotation is one approach to solving this problem. The experiment aims to study the effect of crop 
rotation on soil fertility and yield in rice terraces. This experiment was conducted the main crop is rice cv. Sew 
Mae Jan and the experimental design was randomize complete block design with 4 replications and 4 treatments: 
1) rice-lablab bean rotation 2) rice-wheat rotation 3) rice- cabbage rotation 4) rice (check). The results revealed that 
the crop rotation 4 treatments had not difference of soil fertility between before and after planting the crop rotation. 
The rice-lablab bean rotation showed increase of rice yield 13%. The height and number of panicle was increased 
compare with only rice system, but not statistically significant difference. The rice-wheat and rice-cabbage rotations 
are increased less of rice yield. However, crop rotation is necessary for the cultivation of rice terraces help retain 
soil fertility and should be handled after harvest by plowing or using agricultural residues to be useful to increase 
the yield of rice terraces in the next season.
Keywords: rice, crop rotation, soil fertility, rice terraces
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บทน�ำ

ปัจจุบันการผลิตข ้าวนาขั้นบันไดเป็นระบบ

การเกษตรทีย่ัง่ยนืบนพืน้ทีส่งูในเขตภาคเหนอืตอนบน 

และสามารถสร้างผลผลิตสูงกว่าการปลูกข้าวไร่ แต่

พื้นที่ปลูกข้าวนาขั้นบันไดที่อยู่ในที่ราบระหว่างหุบเขา

นั้นมีน้อย เพียง 94,725 ไร่ หรือร้อยละ 10.3 ของพื้นที่

ปลูกข้าวที่สูง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกข้าวไร่และไร่

หมนุเวยีน (กรมพฒันาทีด่นิ, 2540) การปรบัพืน้ทีป่ลกู

ข้าวไร่เป็นนาขั้นบันไดในพื้นที่ลาดชันเป็นระบบการ

ปลูกพืชบนพื้นที่สูงที่ยั่งยืนระบบหนึ่ง (จันทรบูรณ์, 

2539) ในช่วงแรกของการปรับพื้นที่ปลูกข้าวไร่เป็นนา

ขั้นบันไดนั้น ความอุดมสมบูรณ์ของดินมักลดลง 

เนื่องจากการขุดและกลบดินเป็นคันนา ประกอบกับ

สมบัติทางเนื้อดินไร่ มีปริมาณแร่ดินเหนียวน้อย และ

ความหนาแน่นดนิรวมต�า่ ท�าให้ไม่สามารถขงัน�า้ได้โดย

ง่าย การปลูกพืชหมุนเวียนเป็นระบบการปลูกพืชที่

สามารถเพิม่ความอดุมสมบรูณ์ของดนิในช่วงเวลาหนึง่ 

ลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคและแมลงและ

เป็นรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรได้ (ยงยุทธ และคณะ, 

2554) ดังนั้นจึงได้ศึกษาผลของการปลูกพืชหมุนเวียน

ทีม่ผีลต่อความอดุมสมบรูณ์ของดนิและผลผลติข้าวนา

ขั้นบันได เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและ

ผลผลิตข้าวนาขั้นบันไดอย่างยั่งยืน

วิธีกำรศึกษำ

ด�าเนินการทดลองที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง

ตามพระราชด�าริ สะจุก-สะเกี้ยง ในฤดูนาปี 2556 

วางแผนการทดลองแบบ Randomize Complete 

Block Design (RCBD) จ�านวน 4 ซ�า้ 4 กรรมวธิ ีได้แก่ 

1) ระบบการปลูกข้าว-ถั่วแปยี  2) ระบบการปลูกข้าว-

ข้าวสาลี   3) ระบบการปลูกข้าว-กะหล�่าปลี  และ 4) 

ระบบการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว  ทุกกรรมวิธีมีข้าว

พนัธุซ์วิแม่จนัเป็นพชืหลกั  ปลกูโดยวธิปัีกด�า ระยะปลกู 

25x25 ซม. เก็บตัวอย่างดินวิเคราะห์ธาตุอาหารหลัก 

ปฏิกิริยาของดิน อินทรียวัตถุ และเนื้อดิน เก็บข้อมูล

องค์ประกอบผลผลิตและผลผลิต วิเคราะห์ความ

แปรปรวนโดยใช้ Analysis of Variance

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินก่อนและหลัง

ปลูกพืชหมุนเวียน พบว่าเนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย 

ค่าปฏิกิริยาของดินหลังปลูกพืชหมุนเวียนเป็นกรดจัด

ซึง่ลดลงประมาณ 8-11% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัก่อนปลกู

พชืหมนุเวยีน ปรมิาณอนิทรยีวตัถใุนดนิพบว่า มค่ีาอยู่

ในระดับปานกลางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังปลูกพืช

หมนุเวยีนประมาณ 8-14%  ซึง่การเพิม่ปรมิาณอนิทรยี

วัตถุในดินจากพืชหมุนเวียนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ

ปลูกอย่างต่อเนื่อง (Rychcik et al., 2006) ปริมาณ

ฟอสฟอรสัทีเ่ป็นประโยชน์มแีนวโน้มลดลงหลงัปลกูพชื

หมนุเวยีนประมาณ 60-70%  ส่วนปรมิาณโพแทสเซยีม

ก่อนปลูกพืชหมุนเวียนอยู่ในระดับปานกลาง และมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังปลูกพืชหมุนเวียนประมาณ 12-

61% (Table 1)

ผลการปลูกพืชหมุนเวียนต่อความสูงและองค์

ประกอบผลผลิตข้าว พบว่า ระบบการปลูกข้าวทั้ง 4 

กรรมวิธี ไม่ท�าให้ความสูง จ�านวนรวงต่อตรม. จ�านวน

เมล็ดดีต่อรวง น�้าหนัก 1,000 เมล็ด และผลผลิตข้าว

แตกต่างกันทางสถิติ  ระบบการปลูกข้าว-ถั่วแปยี  

ท�าให้ความสงู จ�านวนรวงต่อตรม. และผลผลติข้าวเพิม่

ขึ้น โดยความสูงเฉลี่ยเท่ากับ 118 ซม. จ�านวนรวงต่อ

ตรม. เฉลี่ยเท่ากับ 173 รวง และผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 

620 กก./ไร่ ซึง่ดกีว่าระบบการปลกูข้าวอย่างเดยีว 13%  

ผลการทดลองนี้สอดคล้องกับ ศิวะพงศ์ (2553) พบว่า 

การปลูกถั่วแปยีท�าให้ผลผลิตข้าวไร่สูงกว่าแปลงที่

ปล่อยว่างประมาณ 14% และเมื่อปลูกถั่วแปยีติดต่อ

กนัเป็นปีทีส่องจะให้ผลผลติเฉลีย่สงูถงึ 16% ระบบการ

ปลูกข้าว-ข้าวสาลี และระบบการปลูกข้าว-กะหล�่าปลี 

ท�าให้ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ผลผลิตเฉลี่ยเท่ากับ 

557 และ 576 กก./ไร่ ตามล�าดับ (Table 2)
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สรุป

การปลูกพืชหมุนเวียนช่วยรักษาความอุดม

สมบูรณ์ของดินและช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและ

ปริมาณโพแทสเซียมในดิน ระบบการปลูกข้าว-ถั่วแป

ยใีห้ผลผลติข้าวเพิม่ขึน้สงูสดุ 13% ทัง้นีค้วรมกีารปลกู

อย่างต่อเนื่องในพื้นที่เดิม และมีการจัดการหลังการ

เก็บเกี่ยวโดยการไถกลบ หรือน�าใช้วัสดุเหลือใช้ใน

แปลงให้เกิดประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวนาขั้น

บันไดให้ยั่งยืน
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ปลูกขาว-ถั่วแปยี  ทําใหความสูง จํานวนรวงตอตรม. และผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน โดยความสูงเฉล่ียเทากับ 118 ซม. จํานวนรวงตอ
ตรม. เฉลี่ยเทากับ 173 รวง และผลผลิตเฉล่ียเทากับ 620 กก./ไร ซ่ึงดีกวาระบบการปลูกขาวอยางเดียว 13%  ผลการทดลองนี้
สอดคลองกับ ศิวะพงศ (2553) พบวา การปลูกถั่วแปยีทําใหผลผลิตขาวไรสูงกวาแปลงที่ปลอยวางประมาณ 14% และเมื่อ
ปลูกถั่วแปยีติดตอกันเปนปท่ีสองจะใหผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 16% ระบบการปลูกขาว-ขาวสาลี และระบบการปลูกขาว-กะหล่ําปลี 
ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเล็กนอย ผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 557 และ 576 กก./ไร ตามลําดับ (Table 2) 

Table 1 Analysis of soil before and after the crop rotation 

Treatment 

Before After 
pH   

(1:1 H2O) 
Organic 
matter 
(%) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Extractable 
Potassium  

(ppm) 

pH   
(1:1 H2O) 

Organic 
matter (%) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Extractable 
Potassium  

(ppm) 

Rice-Lablab bean 
rotation 

5.23 1.77 35 81 4.65 1.91 14 102 

Rice-Wheat rotation 5.18 1.65 69 64 4.66 1.57 21 103 
Rice- Cabbage rotation 5.35 1.43 27 46 4.89 1.62 11 52 
Rice (Check) 5.25 1.61 44 73 4.73 1.70 15 86 

 

Table 2 Height and yield components of rice on crop rotations 

Treatment 
Height 
(cm) 

Number of 
panicle/m2 

Number of 
filled 

grain/panicle 

1,000 seed 
weight (g) 

Grain yield 
(kg/rai) 

GYI1/ (%) 

Rice-Lablab bean rotation 118 173 105 33.17 620 113 
Rice-Wheat rotation 114 167 104 33.03 557 102 
Rice- Cabbage rotation 109 157 108 33.20 576 105 
Rice (Check) 113 138 112 32.67 548 100 

F-test ns ns ns ns ns - 
CV (%) 5.29 12.79 6.63 1.09 11.36 - 

1/ GYI = Grain yield index compare with check 
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ปลูกขาว-ถั่วแปยี  ทําใหความสูง จํานวนรวงตอตรม. และผลผลิตขาวเพิ่มข้ึน โดยความสูงเฉล่ียเทากับ 118 ซม. จํานวนรวงตอ
ตรม. เฉลี่ยเทากับ 173 รวง และผลผลิตเฉล่ียเทากับ 620 กก./ไร ซ่ึงดีกวาระบบการปลูกขาวอยางเดียว 13%  ผลการทดลองนี้
สอดคลองกับ ศิวะพงศ (2553) พบวา การปลูกถั่วแปยีทําใหผลผลิตขาวไรสูงกวาแปลงที่ปลอยวางประมาณ 14% และเมื่อ
ปลูกถั่วแปยีติดตอกันเปนปท่ีสองจะใหผลผลิตเฉลี่ยสูงถึง 16% ระบบการปลูกขาว-ขาวสาลี และระบบการปลูกขาว-กะหล่ําปลี 
ทําใหผลผลิตขาวเพิ่มข้ึนเล็กนอย ผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 557 และ 576 กก./ไร ตามลําดับ (Table 2) 

Table 1 Analysis of soil before and after the crop rotation 

Treatment 

Before After 
pH   

(1:1 H2O) 
Organic 
matter 
(%) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Extractable 
Potassium  

(ppm) 

pH   
(1:1 H2O) 

Organic 
matter (%) 

Available 
phosphorus 

(ppm) 

Extractable 
Potassium  

(ppm) 

Rice-Lablab bean 
rotation 

5.23 1.77 35 81 4.65 1.91 14 102 

Rice-Wheat rotation 5.18 1.65 69 64 4.66 1.57 21 103 
Rice- Cabbage rotation 5.35 1.43 27 46 4.89 1.62 11 52 
Rice (Check) 5.25 1.61 44 73 4.73 1.70 15 86 

 

Table 2 Height and yield components of rice on crop rotations 

Treatment 
Height 
(cm) 

Number of 
panicle/m2 

Number of 
filled 

grain/panicle 

1,000 seed 
weight (g) 

Grain yield 
(kg/rai) 

GYI1/ (%) 

Rice-Lablab bean rotation 118 173 105 33.17 620 113 
Rice-Wheat rotation 114 167 104 33.03 557 102 
Rice- Cabbage rotation 109 157 108 33.20 576 105 
Rice (Check) 113 138 112 32.67 548 100 

F-test ns ns ns ns ns - 
CV (%) 5.29 12.79 6.63 1.09 11.36 - 

1/ GYI = Grain yield index compare with check 

 

 


