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การใช้ปุ๋ยคอกและเคมีต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว
The Organic and Chemical Fertilizer
on Methane Emission in Paddy Field
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช1, 2
บทคัดย่อ
ปัญหาสิ่ งแวดล้ อมในประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในภาวะที่มีผลกระทบต่ อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากการทํานา ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาผลของปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีต่อการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว โดยการปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ด้วยการปักดําในพื้นที่แปลงนาอินทรีย์ของศูนย์วิจัย
ข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1) แปลงควบคุมที่ไม่มีการเติมปุ๋ย 2) แปลงที่
เติมปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัว) 3) แปลงที่เติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ 4) แปลงที่เติมปุ๋ยเคมี และทําการเก็บตัวอย่างดิน น้ํา
และอากาศ 5 ระยะ ได้แก่ ก่อนการเพาะปลูก (0 วัน) ระยะต้นกล้าหลังปักดํา (30 วัน) ระยะแตกกอ (60 วัน) ระยะ
ออกดอก (90 วัน) และระยะก่อนการเก็บเกี่ยว (120 วัน) ผลการศึกษาพบว่า แปลงนาที่ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยมาก
ที่สุด ได้แก่ แปลงที่เติมปุ๋ยเคมี รองลงมา ได้แก่ แปลงที่เติมปุ๋ยคอก เติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และแปลงควบคุม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.79 1.35 1.28 และ 1.20 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ โดยทุกแปลงมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเมื่อเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในแต่ละแปลงทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ข้าว พบว่า ข้าวระยะแตกกอมีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุดในแปลงนาที่เติมปุ๋ยเคมี รองลงมา คือ แปลงที่เติมปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด เติมปุ๋ยคอก และแปลงควบคุม โดยมีค่าการปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 2.88 1.68 และ
1.03 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลผลิต
ข้าว พบว่า แปลงที่เติมปุ๋ยคอกให้ผลผลิตข้าวมากที่สุด รองลงมา คือ แปลงที่เติมปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และแปลง
ควบคุม ตามลําดับ
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ABSTRACT
The environmental problems in Thailand are at a critical point and will have a negative
effect on both humans and all living creatures. Particularly serious are the problems caused by the
introduction of greenhouse gas from paddy field. The effect of organic and chemical fertilizer on the
emission of methane from paddy fields planted with Suphanburi 1 rice variety was compared. Paddy
was planted in a double-crop field in an organic rice field area at Pathum Thani Rice Research Center,
Pathum Thani province, Thailand. The paddy was divided into 4 sets: 1) control plots without added
fertilizer 2) plots with the addition of organic fertilizer (cow manure) 3) plots with the addition of
organic fertilizer pellets and 4) plots with the addition of chemical fertilizers. Soil, water and air
samples were collected at five timeframes: before planting (0 day), Initial stage (30 days), vegetative
stage (60 days), panicle formation stage (90 days) and maturation or before the harvest stage (120
days). The results showed that methane emissions were highest in the plots with chemical fertilizer
followed by those with organic fertilizer, organic fertilizer pellets and control plots with an average of
1.79, 1.35, 1.28 and 1.20 mg/m2/day, respectively. These values were not significantly different
statistically (P <0.05). Comparison of methane emission in each plot at all stages of rice growth found
that the vegetative stage had the highest level followed by chemical fertilizer plots, then organic
fertilizer pellets plot, organic fertilizer and control plots, with an average methane emissions of 3.03,
2.88, 1.68 and 1.03 mg/m2/day, respectively. These values were significantly different statistically. The
rice production was highest when using organic fertilizer, followed by the chemical fertilizer, organic
fertilizer pellets and control plots, respectively.
คําสําคัญ: ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยเคมี การปลดปล่อยก๊าซมีเทน นาข้าว
Keywords: Organic fertilizer, Organic fertilizer pellets, Chemical fertilizer, Methane Emission,
Paddy field

บทนํา
สภาวการณ์ โ ลกร้ อ นที่เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น ได้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม สาเหตุของ
ภาวะโลกร้อนหรื อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เกิดมาจากกิจกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ เช่น ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งการดําเนิน
ชีวิ ตประจํ า วัน ของประชาชน ส่ งผลให้ เกิ ด ก๊า ซเรื อ น
กระจกต่าง ๆ และเพิ่มมากขึ้น ๆ จนส่งผลให้โลกร้อน

ขึ้นจากก๊าซที่ก่อให้เกิดอิทธิพลเรือนกระจก โดยก๊าซ
เรื อ นกระจกบางชนิ ด สามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ ใ นชั้ น
บรรยากาศโดยธรรมชาติที่สําคัญ ได้แก่ ไอน้ํา คาร์บอน
ไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O)
และโอโซน (O3) และบางชนิดเกิดขึ้นจากกิจกรรมของ
มนุษย์ส่งผลทําให้ปริมาณก๊าซเหล่านี้มีในชั้นบรรยากาศ
สูงขึ้น (อํานาจ, 2551) สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีการทําเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีพื้นที่
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ปลูกข้าวประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศ
และพบว่ าในภาคเกษตรกรรมพื้นที่ นาข้าวเป็นแหล่ ง
ปล่อยก๊าซมีเทนที่ใหญ่ที่สุด (อรัญญ์, 2551) โดยเฉพาะ
การทํานาดํา เนื่องจากมีสภาพน้ําขังตั้งแต่เริ่มปลูก ทํา
ให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจน ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะกับการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย Methanogen ซึ่งจะไม่ใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายอินทรีย์สาร และจะมีการ
ปล่อยก๊าซมีเทน (ปรัชญา และคณะ, 2540)
ดังนั้นการหาวิธีการที่เหมาะสมสําหรับการทํา
นาปลูกข้าวจึงต้องมีการพิจารณาถึงการจัดการปุ๋ยให้มี
การนํามาใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม เช่น การเลือกประเภท
ชนิด และอัตราการใส่ปุ๋ยในนาข้าวซึ่งอาจเป็นการช่วยทํา
ให้ ข้ า วมี ก ารเจริ ญ เติ บ โตที่ ดี ส่ ง ผลให้ มี อั ต ราการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนน้อยลง ดังงานวิจัยของพัชรี และ
อรรคเดช (2545) ได้ทําการศึกษาการปล่อยก๊าซมีเทน
จากนาดินเค็มที่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และมีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio)
ช่ วงแคบ เช่ น มู ลไก่ พบว่ า ข้ าวมี การปลดปล่ อยก๊ าซ
มีเทนสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี เพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ยั ง
พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกนั้น ควรมีการใส่ใน
สภาพดิ นแห้ งประมาณ 2 สั ปดาห์ ก่ อนการเตรี ยมดิ น
เพื่อให้เกิดการย่อยสลายก่อนขังน้ําในแปลงนา และช่วย
ให้เกิดการสร้างก๊าซมีเทนได้น้อยลงด้วย แต่ปุ๋ยอินทรีย์
มิได้ มี เฉพาะปุ๋ ยจากมูลไก่ ที่ ส่ งผลให้ ปุ๋ ยอินทรี ย์ มี การ
ปล่อยก๊าซมีเทนมากกว่าปุ๋ยเคมี ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้
ได้เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก ซึ่งการทดลอง
ปุ๋ยในครั้งนี้ อาจมีผลต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
ในนาข้าว ซึ่งถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สําคัญที่อาจถูก
ปลดปล่อยจากกิจกรรมการทํานา อีกทั้งเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการกําหนดนโยบายการทํานาที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของ
ผู้ใช้ปุ๋ย และผู้บริโภคข้าว

Research

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. วิธีดําเนินการ
1.1 การเตรียมแปลงนาทดลอง
การทดลองครั้งนี้ใช้พื้นที่แปลงนาอินทรีย์ของ
ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 แปลง
ทดลอง โดยแต่ ละแปลงมี ขนาดพื้ นที่ เ ท่ ากั บ 20×20
เมตร ซึ่งการเตรียมพื้นที่ก่อนการไถพรวนได้ทําการดึง
ตอซั งข้ าวออกก่ อน หลั ง จากนั้ นจึ งทํ าการไถพรวนที่
ความลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร และทําคันดินกั้นในแต่ละ
แปลงทดลองเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือกันน้ําในแต่
ละแปลงท่วมถึง ทั้งนี้ได้ดําเนินการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ด้วยวิธีการปักดําข้าว ซึ่งสายพันธุ์ข้าวที่ใช้ในการทดลอง
คือ ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นสายพันธุ์
ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูกกันมากในพื้นที่ศึกษา โดยได้
แบ่งแปลงทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีที่
1 ปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และไม่มีการเติมปุ๋ย (C)
กรรมวิ ธี ที่ 2 ปลู กข้าวพันธุ์ สุพรรณบุ รี 1 และเติ มปุ๋ ย
คอก (A) กรรมวิธีที่ 3 ปลูกข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และ
เติมปุ๋ยอินทรี ย์อัดเม็ด (B) และกรรมวิธีที่ 4 ปลูกข้าว
พันธุ์สุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ยเคมี (R)
1.2 การเตรียมพืชทดลอง
การคั ด เลื อ กเมล็ ด พั น ธุ์ ข้ า ว ได้ แ ก่ พั น ธุ์
สุพรรณบุรี 1 โดยเมล็ดพันธุ์ต้องมีขนาด และน้ําหนัก
ใกล้ เ คี ย งกั น ไม่ มี ก ารปนเปื้ อ น และมี อั ต ราการงอก
มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งพันธุ์ข้าวได้จากกรมการข้าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้ทําการแช่เมล็ด
ข้าวนาน 12 ชั่ว โมง จากนั้น นํา มาคลุ มด้ว ยกระสอบ
ป่าน 2 คื น ข้ าวจะเริ่ มงอก และนํ าไปหว่า นในแปลง
ขนาดเล็ก ดูแลรั กษาประมาณ 28 วั น เพื่อให้ไ ด้กล้ า
ข้ า ว จากนั้ น ทํ า การถอนกล้ า และนํ า ไปปั ก ดํ า ที่
ระยะห่าง 20×20 เซนติเมตร ในแปลงนาทดลอง
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1.3 การเตรียมปุ๋ย
ปุ๋ ย ที่ ใ ช้ ใ นการดํ า เนิ น การวิ จั ย คื อ ปุ๋ ย คอก
(มู ล วั ว ) ได้ จ ากพื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
อัดเม็ด ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0
ได้ซื้อมาจากตลาดในจังหวัดปทุมธานี อย่างไรก็ตามได้
ทําการสุ่มปุ๋ยทุกชนิดไปวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดด่าง (acid-forming or nonacid-forming; pH)
ปริมาณความชื้น (moisture content) ปริมาณ
ไนโตรเจนทั้ ง หมด (total nitrogen) อั ต ราส่ ว น
คาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจน (C/N) และอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อน
ทั้งหมด (total organic carbon)
1.4 การปลูกข้าวและการดูแลรักษา
การปลูกข้าวแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก
เป็นการตกกล้าในแปลงขนาดเล็ก โดยการนําเมล็ดข้าว
หว่านให้งอกใช้เวลาประมาณ 28 วัน นับจากวันหว่าน
เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าที่มีขนาดโตพอที่จะถอน
นําไปปักดําได้ และช่วงที่สองได้แก่ การถอนต้นกล้านําไป
ปักดําในแปลงนาทดลอง มีการให้น้ํา และควบคุมระดับ
น้ํ าท่ วมขั งแปลงทดลองสู งประมาณ 5-10 เซนติ เมตร
ตลอดระยะเวลาของการทดลองจนถึงระยะที่ข้าวออกรวง
เต็มที่จึงปล่อยให้น้ําแห้งเพื่อให้เมล็ดข้าวแข็งแรง และรอ
การเก็บเกี่ยว
1.5 การใส่ปุ๋ย
การใส่ปุ๋ย สามารถแยกดําเนินการได้ตามชุด
การทดลอง ได้แก่ กรรมวิธีที่ 1 แปลงนาไม่มีการเติมปุ๋ย
ใด ๆ ทั้งสิ้นตลอดการทดลอง กรรมวิธีที่ 2 แปลงนามี
การใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ช่วงของการเตรียมแปลงอัตรา
500 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่หลังจากปักดําข้าวแล้ว 60
วัน อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งข้าวอยู่ในระยะแตกกอ
และทําการใส่ครั้งสุดท้ายอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ใน
ระยะข้ าวตั้ งท้ อ ง และออกดอก รวมอั ตราการใส่ ปุ๋ ย
คอก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 3 แปลงนามีการ
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เติ มปุ๋ ยอิ น ทรี ย์อั ด เม็ ดครั้ง แรกในช่ วงของการเตรี ย ม
แปลงอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งที่สองใส่ในช่วงข้าว
แตกกอ 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหลังจากปักดําข้าวแล้ว
60 วัน และใส่ครั้งที่สามอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วง
ข้ า วตั้ ง ท้ อ ง รวมอั ต ราการใส่ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ อั ด เม็ ด 50
กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีที่ 4 แปลงนามีการเติมปุ๋ยเคมี
สู ต ร 16-20-0 ในช่ ว งต้ น กล้ า หลั ง ปั ก ดํ า อั ต รา 30
กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 8
กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงข้าวแตกกอ และอีก 8 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ในช่วงข้าวตั้งท้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2548)
นอกจากนี้ ปุ๋ยที่ใช้ในการทดลองประกอบด้วย
ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ซึ่งมีปริมาณไนโตรเจน 1.5 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณคาร์บอน 17.85 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนของ
คาร์ บ อนต่ อไนโตรเจน มี ค่ า เท่ ากั บ 12:1 สํ า หรั บ ปุ๋ ย
อินทรีย์อัดเม็ด มีปริมาณไนโตรเจน 1.2 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณคาร์บอน 12.25 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 10:1 สําหรับปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0 มีปริมาณไนโตรเจน 16.3 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณคาร์บอน 0.90 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.06/1 และปุ๋ยเคมี
สูตร 46-0-0 มีปริมาณไนโตรเจน 46.0 เปอร์เซ็นต์
ปริมาณคาร์บอน 0.44 เปอร์เซ็นต์ และสัดส่วนของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 0.01:1
1.6 การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างดิน
น้ํา และอากาศ ทั้งหมด 5 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ช่วงก่อน
การเพาะปลู ก (0 วัน) ช่ วงต้นกล้าหลังปักดํา (initial
stage) (30 วัน) ช่วงข้าวอยู่ในระยะแตกกอ (vegetative
stage) (60 วัน) ช่วงข้าวอยู่ในระยะออกดอกหรือตั้งท้อง
(panicle formation stage) (90 วัน) และช่วงก่อนการ
เก็บเกี่ยว (maturation stage) (120 วัน) โดยได้ทําการ
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เก็บตัวอย่างภายหลังจากมีการใส่ปุ๋ยทั้ง 3 ครั้งในแต่ละ
ชนิดของปุ๋ยแล้ว
1) การเก็บตัวอย่างดินช่วงก่อนการเพาะปลูก
โดยทํ าการสุ่ มตั วอย่ างดิ นในแต่ ละแปลงจํ านวน 3 จุ ด
แล้ ว นํ า แต่ ล ะจุ ด มารวมกั น เป็ น ตั ว อย่ า งดิ น รวม
(composite sample) หลังจากนั้นแบ่งดินออกเป็น 2
ส่วน คือ 1) นําดินผึ่งให้แห้งที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 2-3
ชั่ วโมง ทํ าก ารสุ่ มตั วอย่ า งดิ นมา วิ เคร าะห์ ใ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารของสถาบั น วิ จั ย สภาวะแวดล้ อ ม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทําการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดินในช่วงก่อนการเพาะปลูก (ยังไม่ได้เติมปุ๋ยใดๆ)
โดยมีพารามิเตอร์ ดังนี้ เนื้อดิน (soil texture) ปริมาณ
ความชื้น (moisture) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ความจุ ในการแลกเปลี่ ยนประจุ บวก (CEC) ค่ าการนํ า
ไฟฟ้า (EC) อินทรีย์วัตถุในดิน (OM) ค่าความต่างศักย์
ออกซิเดชัน-รีดักชัน (ORP) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P)
และโพแทสเซียม (K) และ 2) นําดินไปอบที่อุณหภูมิ 105
องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง นํามาบดและร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพื่อวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนัก (heavy metals) สําหรับในช่วงข้าวอยู่ในระยะต้น
กล้าหลังปักดํา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะ
ก่ อ นการเก็ บ เกี่ ย วนั้ น ได้ นํ า ดิ น ตั ว อย่ า งมาทํ า การ
วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณ
โลหะหนัก ได้แก่ แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง
(Cu) ตะกั่ ว (Pb) แมงกานี ส (Mn) นิ กเกิ ล (Ni) สั งกะสี
(Zn) อาร์ เ ซนิ ก (As) ซิ ลี เ นี ย ม (Se) และปรอท (Hg)
สําหรั บการเก็บตั วอย่ างดิ นในระยะต้ นกล้ าหลังปั กดํ า
ระยะแตกกอ ระยะออกดอกหรือตั้งท้อง และก่อนการ
เก็บเกี่ยว ได้สุ่มตัวอย่างดินในแต่ละแปลงจํานวน 3 จุด
แล้ ว นํ า มารวมกั น เป็ น ตั ว อย่ า งดิ น รวม และทํ า การ
วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
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2) การเก็บตัวอย่างน้ํา โดยเก็บตัวอย่างน้ําที่ขัง
อยู่ในแปลงนา พร้อมวัดอุณหภูมิของน้ํา แล้วเก็บตัวอย่าง
น้ํ า ใส่ ขวดปริ มาตร 1,000 มิ ลลิ ลิ ตร หลั ง จากนั้ น นํ า
ตัวอย่างน้ํามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยในช่วงก่อน
การเพาะปลูกนําไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพ
ใช้ ในการย่ อยสลายสารอิ นทรี ย์ (BOD) ค่ าปริ มาณ
ออกซิเจนละลายน้ํา (DO) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH)
ค่าการนําไฟฟ้า (EC) และค่าความต่างศักดิ์ออกซิเดชันรีดักชัน (ORP) สําหรับในช่วงข้าวอยู่ในระยะต้นกล้าหลัง
ปักดํา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะก่อนการ
เก็บเกี่ยว ได้นําน้ําตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์หาค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH)
3) การเก็ บตั วอย่ างอากาศ โดยใช้ ตู้ ครอบ
(chamber) ที่ มี ข นาดความกว้ า ง×ยาว×สู ง เท่ า กั บ
0.6×0.6×0.8 เมตร หรือ 0.29 ลูกบาศก์เมตร ครอบลงใน
แปลงนาทดลองจํานวน 4 แปลง ได้แก่ 1) แปลงนาที่ปลูก
ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และไม่มีการเติมปุ๋ย 2) ปลูกข้าว
พั นธุ์ สุ พรรณบุ รี 1 และเติ มปุ๋ ยคอก 3) ปลู กข้ าวพั นธุ์
สุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ 4) ปลูก
ข้าวพันธุ์สุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ยเคมี โดยครอบแปลง
ละ 3 ตู้แบบกระจาย ในช่วงก่อนการเพาะปลูก (0 วัน)
ช่วงข้าวอยู่ในระยะต้นกล้าหลังปักดํา (initial stage) (30
วัน) ช่วงข้าวอยู่ในระยะแตกกอ (vegetative stage) (60
วัน) ช่วงข้าวอยู่ในระยะออกดอกหรือตั้งท้อง (panicle
formation stage) (90 วัน) และช่วงก่อนการเก็บเกี่ยว
(maturation stage) (120 วัน) โดยครอบในช่วงเวลา
9.00-11.00 น. แล้ วใช้ เครื่ องเก็ บตั วอย่ างอากาศ
(personal pump air sample) ดูดอากาศผ่านสายยาง
มาเก็บไว้ในถุงเก็บอากาศ (air bag) พร้อมทั้งวัดอุณหภูมิ
และความดันของอากาศทั้งภายในและภายนอกตู้ครอบ
หลั งจากนั้ นนํ าตั วอย่ างอากาศมาทํ าการวิ เคราะห์ หา

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4

ปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
ก๊าซโครมาโตกราฟฟี (gas chromatography; GC)
4) การเก็บเกี่ยวข้าว ด้วยวิธีการสุ่มเก็บเกี่ยว
ข้าวในแปลงทดลองขนาด 3×3 เมตร จํานวน 3 แปลง
ในแต่ละชุดการทดลอง จากนั้นนําข้าวที่เก็บเกี่ยวมา
นวด ฝัด ทําความสะอาด และชั่งน้ําหนัก แล้วทําการ
คํา นวณผลผลิต ข้ าวเปลื อ ก (grain yield) ที่ ระดั บ
ความชื้น 14 เปอร์เซ็นต์
2. การคํานวณความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจก
การวิเ คราะห์ก๊า ซมีเ ทน (CH4) ด้ว ยเครื่อ ง
ก๊าซโครมาโตกราฟี (GC) หลังจากนั้นนํามาคํานวณ
ค่า ฟลัก ซ์ (Fluxes) โดยใช้ค วามเข้ม ข้น ของก๊า ซเมื ่อ
เวลาเปลี่ยนไปในกล่อง ดังสมการต่อไปนี้ (Singh et
al., 1998)
[F] = BVSTD×dC×MW×1,000×60 (1)
104×22,400×A×dt
[BVSTD] = BV×B.P.×27
(273+T)×760

(2)

โดยที่
F = ค่าฟลักซ์ของก๊าซแต่ละชนิด (มิลลิกรัม
ต่อตารางเมตรต่อชั่วโมง)
BV = ปริมาตรกล่องพลาสติกในการเก็บ
ตัวอย่าง (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
BVSTD = ปริมาตรภายในกล่องพลาสติกส่วนที่
อยู่เหนือระดับน้ําที่ท่วมขัง (ลูกบาศก์เซนติเมตร)
B.P. = ความดันบรรยากาศในขณะนั้ น
(มิลลิเมตรปรอท)
MW = มวลโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิด
T = อุณหภูมิของอากาศที่อยู่ในกล่อง (องศา
เซลเซียส)
A = พื้นที่หน้าตัดของกล่อง (ตารางเมตร)
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dC = ผลต่างของความเข้มข้นก๊าซแต่ละชนิด
ที่เวลาศูนย์ และเวลา t (นาที)
dt = ระยะเวลาที่ใช้ (นาที)
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ที่ไ ด้จากแผนการทดลอง
แบบ CRD ได้นํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ANOVA
และมีก ารเปรีย บเที ย บความแตกต่ า งของข้ อ มูล ด้ ว ย
วิธีการของ Duncan’s new multiple range test
(DMRT) ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวได้
ปฏิ บั ติ ก ารโดยใช้ โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ทางสถิ ติ คื อ
statistical package for the social science (SPSS)

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย
1. คุณสมบัติเบื้องต้นของดินทดลอง
คุณสมบัติของดินในช่วงของการเตรียมแปลง
ก่อนการเพาะปลูกหรือก่อนการปักดําข้าว (ยังไม่ได้เติม
ปุ๋ยใด ๆ) ในแปลงนาทั้ง 4 แปลงทดลอง พบว่า เนื้อดิน
มีลักษณะเป็น ดินเหนี ยวเหมาะแก่การเพาะปลูกข้า ว
(ตารางที่ 1) โดยดินทดลองในทุก ๆ แปลงมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินที่วัดได้เฉลี่ย 3.44 เปอร์เซ็นต์โดย
น้ําหนัก ซึ่งมีปริมาณที่มากพอต่อการเจริญเติบโตของ
พืช เพราะโดยปกติดิน ที่ดีควรมีอิ นทรี ยวัต ถุมากกว่ า
1.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์ โ ดยน้ํ า หนั ก (คณาจารย์ ภ าควิ ช า
ปฐพีวิทยา, 2548) นอกจากนี้ ดินที่ใช้ในการทดลองมี
ปริ ม าณไนโตรเจนทั้ง หมดเฉลี่ ย 0.17 เปอร์ เ ซ็น ต์ ต่ อ
น้ําหนัก มีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 15.5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมดิน และมีปริมาณโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์
ในดินเฉลี่ย 354 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน
2. คุณสมบัติของดินในแปลงทดลอง
2.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง
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คุณสมบัติของดินก่อนการปักดําข้าว พบว่า
ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 4.31-5.45 ถือว่า
โดยเฉลี่ยมีค่าความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมสําหรับการ
ปลูกข้าว โดยกรมวิชาการเกษตร (2548) ระบุว่า ค่า
ความเป็นกรด-ด่างในช่วง 5.0-6.5 มีความเหมาะสมแก่
การเพาะปลูกข้าวในพื้นที่นาชลประทาน และจากการ
วิเ คราะห์คุณ ภาพดิน ในแปลงทดลองที่มีก ารเติม ปุ๋ย
คอกในทุกระยะของการเจริญเติบโตตั้งแต่ช่วงข้าวหลัง
ปัก ดํ า แตกกอ ออกดอก และก่อ นการเก็บ เกี ่ย ว
(ตารางที่ 2) พบว่า ดิน มีค่า ความเป็น กรด-ด่า งอยู่
ในช่วง 5.17-7.08 โดยข้าวในระยะแตกกอมีค่าความ
เป็นกรด-ด่างสูงสุด 7.08 ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่างขึ้น
ลงในลัก ษณะเช่น เดีย วกับ แปลงทดลองที่ม ีก ารเติม
ปุ๋ยเคมี โดยในช่วงข้าวแตกกอค่า ความเป็นกรด-ด่า ง
ของแปลงนาที่เติมปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี รวมทั้งแปลง
นาที ่ม ีก ารใส่ปุ ๋ย อิน ทรีย ์อ ัด เม็ด มีค ่า สูง สุด อาจ
เนื่องมาจากพื้นที่แปลงนาทดลองมีฝนตกลงมา จึงอาจ
ทํ า ให้ค ่า ความเป็น กรด-ด่า งสูง ขึ ้น ได้ ทั ้ง นี ้แ ปลงนา
ทดลองที่มีการเติมปุ๋ยเคมีมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ํา
ที่สุด เท่ากับ 4.27 เป็นช่วงข้าวหลังปักดําซึ่งถือว่าดิน
ค่อ นข้า งมีส ภาพเป็น กรดรุน แรง โดยคณาจารย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา (2548) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยเคมี
อาจเป็นสาเหตุทําให้มีการสะสมแอมโมเนียในดิน จึง
ทํ า ให้เ กิด กระบวนการไนตริฟิเ คชัน (nitrification)
ของแอมโมเนียก่อให้เกิดประจุ H+ ในดิน อย่างไรก็
ตามจากการทดลองที่เติม ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี พบว่า
ค่า ความเป็น กรดด่า งสูง กว่า แปลงนาที ่ม ีก ารใส่ปุ ๋ย
อิน ทรีย ์อ ัด เม็ด และแปลงนาควบคุม ด้ว ย ทั ้ง นี ้อ าจ
เนื่องมาจากค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นของปุ๋ยคอก
และปุ ๋ย เคมีม ีค ่า เท่า กัน คือ 9.3 ซึ ่ง ถือ ว่า เป็น ด่า ง
ดังนั้นเมื่อมีการเติมปุ๋ยลงในแปลงนาจึงทําให้ค่าความ
เป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ การขังน้ําในแปลง
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นาก็อ าจมีผ ลทํา ให้ค ่า ความเป็น กรด-ด่า งเพิ ่ม ขึ ้น ได้
เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่างมากกว่า
5.0 เมื่อ มีการขัง น้ําจะช่ว ยส่งผลให้ค่าความเป็นกรด
ด่างเพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก และจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
ในระยะหลัง และจะรัก ษาระดับ ค่อ นข้า งคงที ่ที่ค ่า
ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7 เป็นเวลานาน (ไพบูลย์,
2546) สําหรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินในแปลง
นาที่มีก ารใส่ปุ ๋ย อิน ทรีย์อัด เม็ด พบว่า ค่า ความเป็น
กรด-ด่า งอยู่ใ นช่ว ง 4.84-6.85 โดยในช่ว งข้า วออก
ดอกหรือตั้งท้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ําที่สุด เท่ากับ
4.84 อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดินในช่วงข้าวระยะ
ออกดอกหรือตั้งท้อง พบว่า ตัวอย่างดินในทุกแปลงนา
ทดลองมีแนวโน้มของค่าความเป็นกรด-ด่างที่ลดลงอยู่
ในช่วง 4.81-5.87 โดยแปลงที่มีการเติมปุ๋ยคอกเริ่มมี
การเปลี่ยนรูปโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงก่อให้เกิด
ประจุ H+ ที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของค่าความเป็น
กรด-ด่างในดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548)
ส่ว นแปลงที่ใ ช้ปุ๋ย เคมี มีค่า ความเป็น กรด-ด่า งต่ํา ลง
อา จเ นื ่อ งม าจ า กก า รใ ส่ปุ ๋ย เค มีเ ป็น เว ล าน า น
ต่อ เนื่อ งกัน เป็น สาเหตุทํา ให้ดิน มีส ภาพเป็น กรด ซึ ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพร (2546) ที่พบว่า
การเติมปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 210-0 ในแปลงนาข้าวมีผลทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด-ด่าง
ที่ต่ําลงกว่าเดิม แม้ว่าการทดลองนี้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 1620-0 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หากแต่ผลการศึกษา
ครั้งนี้มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ดินใน
แปลงนาทดลองช่วงข้าวก่อนการเก็บเกี่ยว พบว่า ดินมี
ค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อยู่ในช่วง 5.296.26 ซึ่งค่าความเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ใน
เกณฑ์ที ่เ หมาะสมต่อ การเจริญ เติบ โตของต้น ข้า ว
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548)
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ตารางที่ 1 คุณสมบัติเบื้องต้นของดินทดลอง (ยังไม่ได้เติมปุ๋ยใด ๆ)
พารามิเตอร์
ชุดการทดลอง

ค่าความจุใน
การแลกเปลี่ยน
ไอออนบวกของ
ดิน (cmol/kg)

ค่าความ
ต่างศักย์
อินทรียวัตถุ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส
ไฟฟ้า ออกซิเดชัน(%)
(%)
(mg/kg)
รีดักชัน
(µs/cm)
(mV)
ค่าการนํา

ทราย
(%)

เหนียว
(%)

ร่วน
(%)

ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก

5.8
7.8

28.0
28.0

66.2 เหนียว
64.2 เหนียว

24.8
24.8

453
647

111.4
96.9

3.24
3.31

0.162
0.165

16
14

416
386

ปุ๋ยอินทรียอ์ ัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี

9.8
8.8

26.0
29.0

64.2 เหนียว
62.2 เหนียว

24.5
24.9

451
1,299

100.7
351.4

3.07
4.13

0.153
0.206

13
19

394
220

เนื้อดิน

2.2 ค่าปริมาณโลหะหนัก
โลหะหนั ก ในดิ น นาข้ า ว ได้ แ ก่ แคดเมี ย ม
โครเมียม ทองแดง ตะกั่ ว แมงกานีส นิ กเกิ ล สั งกะสี
อาร์ เ ซนิ ก ซิ ลี เ นี ย ม และปรอท ในทุ ก ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวในทุกแปลงทดลอง พบว่า ปริมาณ
โลหะหนั ก ทุ ก ชนิ ด ที่ ทํ า การวิ เ คราะห์ มี ค่ า ไม่ เ กิ น
มาตรฐานคุณภาพดินที่ใช้ประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัย
และเกษตรกรรม ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2547) ออกตาม

โปตัสเซียม
(mg/kg)

ความในพระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน โดยต้องมีค่าปนเปื้อนโลหะหนักดังกล่าวไม่
เกิ น 37 300 ไม่ ระบุ 400 1,800 1,600 ไม่ ระบุ 3.9
390 และ 23 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ กิ โ ลกรั ม ตามลํ า ดั บ
นอกจากนี้ จากตารางที่ 3 แสดงผลของปริมาณโลหะ
หนั ก ต่ า ง ๆ ในดิ น แปลงนาทดลองทุ ก ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว

ตารางที่ 2 ค่าความเป็นกรด–ด่างของดินทดลอง
ชุดการทดลอง
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี

ก่อนการ
เพาะปลูก
5.37
5.39
5.45
4.31

ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/ความเป็นกรด–ด่าง
ระยะกล้าหลังปักดํา ระยะแตกกอ ระยะออกดอกหรือตั้งท้อง
(60 วัน)
(90 วัน)
(30 วัน)
5.54
6.47
4.81
5.17
7.08
5.39
6.49
6.85
4.84
4.27
7.08
5.87

3. คุณสมบัติของน้ําในแปลงทดลอง
3.1 คุณสมบัติของน้ําก่อนการทดลอง
คุณสมบัติ ของน้ําในแปลงนาทดลองก่อนทํ า
การเพาะปลูกหรือการปักดํา ซึ่งยังไม่มีการเติมปุ๋ยหรือ
สารเคมี ใ ดๆ ลงในพื้ น ที่ แ ปลงนา ผลการวิ เ คราะห์

ระยะเก็บเกี่ยว
(120 วัน)
5.67
6.14
5.29
6.26

(ตารางที่ 4) พบว่า ค่าการนําไฟฟ้าของน้ํา อยู่ในช่วง
690-2,230 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร แสดงให้เห็นว่า
น้ํ า มี อ นิ น ทรี ย์ และเกลื อ ที่ แ ตกตั ว เป็ น อิ อ อน หรื อ
โมเลกุลที่ แสดงแนวโน้มในการรับอิ เล็กตรอน (มั่นสิ น
และมั่นรักษ์, 2545) มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายน้ําอยู่
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ในช่วง 4-6 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณออกซิเจนที่
จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อยู่ในช่วง 2.2-2.9
มิลลิกรั มต่ อลิ ตร ซึ่งอยู่ในระดับค่ ามาตรฐานของการ

ระบายน้ําลงทางน้ําชลประทานที่กําหนดให้ค่าปริมาณ
ออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ไว้ไม่
เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540)

ตารางที่ 3 ปริมาณโลหะหนักต่าง ๆ ในดินนาข้าวทุกระยะการเจริญเติบโต
ช่วงการเจริญเติบโตของ
ข้าว/ชุดการทดลอง
ค่ามาตรฐาน
ระยะกล้า
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี
ระยะตั้งท้องหรืออกดอก
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี
ระยะเก็บเกี่ยว
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี

Cd
37

Cr
300

Cu
n/a

ชนิดโลหะหนัก (mg/kg)
Pb Mn
Ni
Zn
400 1,800 1,600 n/a

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

73.5
59.0
56.6
37.8

20.0
18.5
20.3
15.8

42.4
35.6
37.0
29.5

97.4
100
95.8
48.0

24.8
23.6
30.7
14.9

61.0
47.1
64.4
52.4

3.13
3.21
3.08
3.18

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

57.5
54.1
42.1
36.3

19.2
17.7
17.2
18.4

43.6
63.5
35.0
50.6

105
92.8
91.2
47.4

23.1
20.2
16.2
13.2

35.9
33.7
28.1
22.4

3.57
3.20
2.79
2.27

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

24.4
36.5
28.8
34.7

21.7
23.4
21.1
26.5

21.3
23.5
21.8
29.2

71.5
78.3
68.3
51.1

10.5
17.4
12.2
16.1

26.7
33.0
27.9
35.5

2.08
2.97
2.24
3.42

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

As
3.9

Se
390

Hg
23

ตารางที่ 4 คุณสมบัติของน้ําก่อนการเพาะปลูก
ชุดการทดลอง
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี

พารามิเตอร์
ค่าการ ค่าความต่างศักย์
ค่าปริมาณ
ค่าปริมาณออกซิเจนที่จุลชีพใช้ในการ
นําไฟฟ้า
ออกซิเดชันออกซิเจนละลาย
ย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD, mg/l)
(µs/cm) รีดักชัน (mV)
ในน้ํา (mg/l)
1,970
239
4.0
2.9
2,230
225
5.8
2.2
1,950
230
5.1
2.5
690
174
6.0
2.3
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3.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําก่อนทําการปักดํา
ข้าวในทุกแปลงนาทดลอง พบว่า มีค่าความเป็นกรดด่างอยู่ในช่วง 4.47-6.86 (ตารางที่ 5) โดยแปลงนา
ทดลองที่ จ ะมี ก ารใส่ ปุ๋ ย เคมี มี ค่ า ความเป็ น กรด-ด่ า ง
เท่ากับ 6.86 ซึ่งเป็นค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการ
ระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ต่อเชื่อม
กับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
ที่กําหนดค่าความเป็นกรด-ด่างที่เหมาะสมอยู่ในช่ว ง
6.5-8.5 (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) สําหรับคุณภาพน้ํา
ตัวอย่างในแปลงนาช่วงหลังปักดําข้าว ซึ่งได้ทําการเก็บ
ตั ว อย่ า งน้ํ า หลั ง จากมี ก ารเติ ม ปุ๋ ย ครั้ ง แรก พบว่ า
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คุณภาพน้ําในแปลงนาทดลองทุกแปลงมีค่าความเป็น
กรด-ด่างใกล้เคียงกับในช่วงก่อนการเพาะปลูก โดยมีค่า
อยู่ในช่วง 6.66-7.53 (ตารางที่ 5) โดยคุณภาพน้ําใน
แปลงนาที่มีก ารเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อัด เม็ด และ
ปุ๋ย เคมี พบว่า มีค่า ความเป็น กรด-ด่า งสูง สุด เท่า กับ
8.21 (ช่วงออกดอก) 7.53 (ช่วงหลังปักดํา) และ 7.04
(ช่ว งออกดอก) ตามลํา ดับ นอกจากนี้ยัง พบว่า ช่ว ง
ก่อ นการเก็บ เกี ่ย วแปลงนาที ่ม ีก ารเติม ปุ ๋ย คอก ปุ ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยเคมี และแปลงควบคุม มีค่าความ
เป็น กรด-ด่า งต่ํ า สุด เท่า กับ 6.56 6.34 6.50 และ
6.66 โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ

ตารางที่ 5 ค่าความเป็นกรด–ด่างของน้ําในแปลงทดลอง
ชุดการทดลอง
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี

ก่อนการ
เพาะปลูก
4.91
4.47
4.92
6.86

ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/ความเป็นกรด–ด่าง
ระยะกล้าหลัง ระยะแตกกอ ระยะออกดอกหรือ
ปักดํา (30 วัน)
(60 วัน)
ตั้งท้อง (90 วัน)
7.39
7.09
6.59
6.69
7.19
8.21
7.53
6.84
7.07
6.66
6.56
7.04

ค่า ความเป็น กรด-ด่า งของน้ํ า ในแปลงนา
ทดลอง และในทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว
(ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมสําหรับ
การทํานาปลูกข้าว หรือ สามารถกล่า วโดยสรุป ได้ว่า
ค่า ค วาม เป็น กร ด-ด่า งของน้ํ า ใน ทุก ร ะยะ กา ร
เจริญเติบโตของข้าวมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุกชุด
การทดลอง หรือ ทุก แปลงทดลอง ทั ้ง นี ้ต ลอด
ระยะเวลาของการทดลองน้ํ า ที่อ ยู ่ใ นแปลงนา มีค ่า
ความเป็น กรด-ด่า งอยู ่ใ นเกณฑ์ม าตรฐานของการ
ระบายน้ําลงทางน้ําชลประทาน และทางน้ําที่ต่อเชื่อม
กับทางน้ําชลประทานในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน
(กรมควบคุมมลพิษ, 2540)

ระยะเก็บเกี่ยว
(120 วัน)
6.66
6.56
6.34
6.50

4. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในแปลงนา
ทดลอง พบว่า แปลงนาควบคุม ที่ไ ม่มีก ารเติม ปุ๋ย ใด
แปลงนาที่มีก ารเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อัด เม็ด และ
ปุ๋ย เคมี มีค ่า การปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทน เฉลี ่ย เท่า กับ
1.20 1.35 1.28 และ 1.79 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร
ต่อวัน (รูปที่ 1) ตามลําดับ โดยค่าการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนของทุกแปลงทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ซึ่งปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากแปลงนา
ข้าวส่วนใหญ่ เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของ
จุลิน ทรีย์ใ นดิน ซึ่ง เป็นจุลิน ทรีย์ที่ทํา งานในสภาพไร้
อากาศ (Yue et al., 1997) การศึกษาในครั้งนี้ยัง
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พบว่า ข้าวในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต มีค่าการ
ปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทนที ่ม ีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 6
จากตารางแสดงการปลดปล่อยก๊า ซมีเ ทนของแต่ล ะ
แปลงทดลอง ได้แก่ แปลงควบคุม แปลงที่เติมปุ๋ยคอก
ปุ ๋ย อิน ทรีย ์อ ัด เม็ด และปุ ๋ย เคมี ในทุก ระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว พบว่า ข้าวในระยะแตกกอมีการ
ปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทนเท่า กับ 1.03 1.68 2.88 และ
3.03 มิลลิกรัม ต่อตารางเมตรต่อ วัน ตามลํา ดับ โดย
ค่า ที่ไ ด้มีค วามแตกต่า งกัน อย่า งมีนัย สํ า คัญ ทางสถิติ
(P<0.05) ทั ้ง นี ้แ ปลงทดลองที ่ม ีก ารเติม ปุ ๋ย เคมีมี
ปริมาณการปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทนสูง รองลงมาได้แ ก่
แปลงทดลองที ่ม ีก ารเติม ปุ ๋ย อิน ทรีย ์อ ัด เม็ด แปลง
ทดลองที่มีการเติมปุ๋ยคอก และแปลงควบคุม อย่างไร
ก็ตามงานวิจัยของ งามเนตร (2546) ที่ทําการศึกษา
การปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทนจากนาหว่า นน้ําตมที่มีก าร
จัดการน้ํากับแปลงทดลองหลัก 2 แปลง คือ แปลงนา
ที่มีน้ําขังตลอดฤดูปลูก และแปลงนาที่มีการปล่อยให้
น้ําแห้งบางช่วง ผลการวิจัย พบว่า แปลงนาที่มีการขัง
น้ํา ในบางช่ว งมีก ารปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทนสูง ที ่ส ุด ใน
ระยะข้า วแตกกอ คือ อายุ 16-40 วัน นอกจากนี้ยัง
พบว่า แปลงทดลองที่เติมปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 และ
46-0-0 ซึ ่ง เป็น สูต รปุ ๋ย เคมีที ่เ หมาะสํ า หรับ การ
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

C

1.2

C

A

เจริญ เติบ โตของต้น ข้า ว (กรมส่ง เสริม การเกษตร,
2553) มีก ารปลดปล่อ ยก๊า ซมีเทนสูง ที่สุด คิด เป็น
31.85 เปอร์เซ็นต์ ของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอด
ฤดูกาลปลูกข้าว แสดงค่าดัง รูปที่ 2 หรือกล่าวได้ว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลต่อการเกิดก๊าซมีเทนในปริมาณที่
สูง กว่า การใช้ปุ ๋ย อิน ทรีย ์ เนื ่อ งจากปุ ๋ย เคมีไ ม่มี
คุณสมบัติปรับปรุงสภาพทางฟิสิกส์ของดิน กล่าวคือ
ไม่ทําให้ดินร่วนซุย มีการสะสมอินทรีย์วัตถุน้อย ดินจึง
มีล ัก ษณะแข็ง ไม่ม ีอ ากาศถ่า ยเทหรือ มีส ภาพไร้
ออกซิเจน เป็นสภาพที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ
แบคทีเ รีย methanogen ซึ ่ง แบคทีเ รีย ชนิด นี ้จ ะ
ปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทน (ปรัช ญา และคณะ, 2540)
นอกจากนี ้จ ากตารางที ่ 7 แสดงค่า เฉลี ่ย ของการ
ปลดปล่อ ยก๊า ซมีเ ทนตลอดช่ว งการเจริญ เติบ โตของ
ข้า ว และร้อ ยละของการเพิ ่ม ขึ ้น ก๊า ซมีเ ทนเมื ่อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไ ม่มีการเติมปุ๋ย พบว่า แปลง
ทดลองที่มีการเติมปุ๋ยเคมีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
มีเ ทนเมื ่อ เทีย บกับ แปลงที ่ไ ม่ม ีก ารเติม ปุ ๋ย สูง ที ่ส ุด
รองลงมาคือ แปลงทดลองที ่เ ติม ปุ ๋ย คอก และปุ ๋ย
อิน ทรีย ์อ ัด เม็ด คิด เป็น 49.06 12.32 และ 6.68
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งผลจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
มีเทนควรนํามาซึ่งการพิจารณาเปรียบเทียบกับผลผลิต
ที่ได้รับด้วย
B

1.35

R

1.28

1.79

A
B
R
รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซมีเทนของแต่ละแปลงทดลอง

หมายเหตุ: C = ไม่มีการเติมปุ๋ย A = ปุ๋ยคอก B = ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ R = ปุ๋ยเคมี

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
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ตารางที่ 6 ปริมาณก๊าซมีเทนของแต่ละแปลงทดลอง
ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/Methane Emission (mg/m2/day)
ระยะกล้าหลังปักดํา ระยะแตกกอ ระยะตั้งท้อง หรือออกดอก ระยะเก็บเกี่ยว
(30 วัน)
(60 วัน)
(90 วัน)
(120 วัน)

ชุดการทดลอง
ไม่มีการเติมปุ๋ย

B

ปุ๋ยคอก

2.74±0.44b

A

1.03±0.16a

A

A

A

1.45±1.87a

A

1.68±0.51b

A

A

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด

B

1.54±0.00a

C

ปุ๋ยเคมี

A

1.74±0.10a

B

0.57±0.02a

0.45±0.03b

1.32±0.32a

2.88±0.61b

AB

3.03±0.65b

A

0.93±0.18c

0.57±0.08a

A

0.12±0.03a

1.73±0.34b

A

0.64±0.02bc

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กที่แตกต่างกันในแนวนอน บอกถึงความแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโตอย่างมี
นัยสําคัญสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่แตกต่างกันในแนวตั้ง บอกถึง
ความแตกต่างกันตามชุดแปลงทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์

C
24.02

22.78

A
B

21.35
31.85

R
รูปที่ 2 ร้อยละของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอดฤดูกาลปลูกข้าว (%)
หมายเหตุ: C = ไม่มีการเติมปุ๋ย A = ปุ๋ยคอก B = ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ R = ปุ๋ยเคมี

ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอดช่วงการเจริญเติบโตของข้าวและร้อยละของการเพิ่มขึ้น
ก๊าซมีเทนเมื่อเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่มีการเติมปุ๋ย
ชุดการทดลอง
ไม่มีการเติมปุ๋ย
ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
ปุ๋ยเคมี

ค่าเฉลี่ยนของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอด
ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/Methane
Emission (mg/m2/day)
1.20
1.35
1.28
1.79

คิดเป็นการเพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับแปลงที่ไม่มีการ
เติมปุ๋ย (%)
12.32
6.68
49.06

ผลผลิตข้าว
(กก./ไร่)
320
575
535
433
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5. ผลผลิตข้าว
การเก็บเกี่ยวข้าวในทุกแปลงทดลอง พบว่า
แปลงนาที่มีการเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
และแปลงควบคุม ให้ผลผลิตข้าวมีค่าเท่ากับ 575 535
433 และ 320 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ แสดงให้เห็น
ได้ ว่ า การใส่ ปุ๋ ย คอกในแปลงนานั้ น สามารถทํ า ให้
เกษตรกรได้ รั บ ผลผลิ ต ข้ า วสู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา (2548) ที่รายงานว่า ปุ๋ย
คอกมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารพืชจึง
สามารถทําให้พืชมีการเจริญเติบโตทางลําต้น ใบ ดอก
หรือช่วยในการสร้างดอก การติดเมล็ด และให้ผลผลิต
ข้าวได้ดี ดังนั้นนอกจากการให้ความสําคัญของการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับขั้นตอนของการ
ปลูกข้าว และผลผลิตข้าวที่ได้รับด้วย ซึ่งการนําปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้ในกิจกรรมการทํานาจะสามารถช่วยรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะคุณภาพดิน น้ํา และ
อากาศ อี ก ทั้ ง เป็ น การป้ อ งกั น มลพิ ษ (pollution
prevention; P2) จากแหล่งกําเนิดมลพิษที่ไม่แน่นอน
(non-point source) ตลอดจนเป็นการปฏิบัติที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental friendly) ที่คาด
ว่ า น่ า จะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ต่ อ กิ จ กรรมการทํ า นา
อย่างยั่งยืนของประเทศ

สรุปผลการวิจัย
การเปรี ย บเที ย บผลของการใช้ ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
และปุ๋ ย เคมี สู ต ร 16-20-0 และ 46-0-0 ต่ อ การ
ปลดปล่ อ ยก๊ า ซมี เ ทน สํ า หรั บ กิ จ กรรมการทํ า นา
สามารถสรุปได้ว่า แปลงควบคุม แปลงนาที่มีการเติม
ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ อั ด เม็ ด และปุ๋ ย เคมี มี อั ต ราการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 1.35 1.28 และ
1.79 มิ ลลิ กรัม ต่อตารางเมตรต่อ วัน ตามลํา ดับ โดย

Research

ค่าที่ได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) ทั้งนี้การปลดปล่อยก๊าซมีเทนช่วงข้าวอยู่ใน
ระยะแตกกอมี ป ริ ม าณสู ง สุ ด ในแปลงนาที่ มี ก ารเติ ม
ปุ๋ ย เคมี รองลงมา ได้ แ ก่ แปลงนาที่ เ ติ ม ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์
อัดเม็ด ปุ๋ยคอก และแปลงควบคุม โดยมีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 2.88 1.68 และ
1.03 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ ซึ่งมีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับ
ผลผลิตข้าวที่ได้รับ พบว่า แปลงนาควบคุม แปลงนาที่มี
การเติ ม ปุ๋ ย คอก ปุ๋ ย อิ น ทรี ย์ อั ด เม็ ด และปุ๋ ย เคมี ให้
ผลผลิตข้าวเท่ากับ 320 575 433 และ 535 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัย
แห่ ง ชาติ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย
(CC320A) ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ดร.อภิ ชาติ ลาวัณย์
ประเสริฐ และคุณนิตยา รื่นสุข นักวิชาการจากศูนย์วิจัย
ข้าวปทุมธานี กรมการข้าว สําหรับคําแนะนํา และการ
อํ า นวยความสะดวกในการทํ า งานวิ จั ย ขอขอบคุ ณ
ศู นย์ วิ จั ยข้ าวปทุ มธานี ที่ ให้ ความอนุ เคราะห์ สถานที่
แปลงนาทดลอง สถาบั นวิ จั ยสภาวะแวดล้ อม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ความเป็นเลิศแห่งชาติ
ด้ า นการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ มและของเสี ย อั น ตราย
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า น
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ใ นการทํ า งานวิ จั ย ครั้ ง นี้
ขอขอบคุณ นายมงคลชัย อัศวดิษฐเลิศ และนางสาวณัฐ
กาญจน์ ตันติธีระศักดิ์ ที่ทําหน้าที่ช่วยประสานงาน และ
ดําเนินการตลอดระยะการวิจัย

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 40 ฉบับที่ 4
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