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บทคัดย่อ 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยในปัจจุบัน อยู่ในภาวะท่ีมีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของมนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงปัญหาก๊าซเรือนกระจกจากการทํานา ดังน้ันจึงได้มีการศึกษาผลของปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมีต่อการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนในนาข้าว โดยการปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 ด้วยการปักดําในพ้ืนท่ีแปลงนาอินทรีย์ของศูนย์วิจัย
ข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และแบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ 1) แปลงควบคุมท่ีไม่มีการเติมปุ๋ย 2) แปลงท่ี
เติมปุ๋ยอินทรีย์ (มูลวัว) 3) แปลงท่ีเติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ 4) แปลงท่ีเติมปุ๋ยเคมี และทําการเก็บตัวอย่างดิน นํ้า 
และอากาศ 5 ระยะ ได้แก่ ก่อนการเพาะปลูก (0 วัน) ระยะต้นกล้าหลังปักดํา (30 วัน) ระยะแตกกอ (60 วัน) ระยะ
ออกดอก (90 วัน) และระยะก่อนการเก็บเก่ียว (120 วัน) ผลการศึกษาพบว่า แปลงนาท่ีปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยมาก
ท่ีสุด ได้แก่ แปลงท่ีเติมปุ๋ยเคมี รองลงมา ได้แก่ แปลงท่ีเติมปุ๋ยคอก เติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และแปลงควบคุม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.79 1.35 1.28 และ 1.20 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ โดยทุกแปลงมีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) และเม่ือเปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในแต่ละแปลงทุกระยะการเจริญเติบโตของ
ข้าว พบว่า ข้าวระยะแตกกอมีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูงท่ีสุดในแปลงนาท่ีเติมปุ๋ยเคมี รองลงมา คือ แปลงท่ีเติมปุ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด เติมปุ๋ยคอก และแปลงควบคุม โดยมีค่าการปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 2.88 1.68 และ 
1.03 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ ซ่ึงค่าท่ีได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลผลิต
ข้าว พบว่า แปลงท่ีเติมปุ๋ยคอกให้ผลผลิตข้าวมากท่ีสุด รองลงมา คือ แปลงท่ีเติมปุ๋ยเคมี 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 
สภาวการณ์โลกร้อนท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบันได้

ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม สาเหตุของ
ภาวะโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เกิดมาจากกิจกรรมหรือการกระทําของมนุษย์ เช่น ภาค
การเกษตร และภาคอุตสาหกรรม รวมท้ังการดําเนิน
ชีวิตประจําวันของประชาชน ส่งผลให้เกิดก๊าซเรือน
กระจกต่าง ๆ และเพ่ิมมากข้ึน ๆ จนส่งผลให้โลกร้อน

ข้ึนจากก๊าซท่ีก่อให้เกิดอิทธิพลเรือนกระจก โดยก๊าซ
เรื อนกระจกบางช นิดสามารถ เ กิด ข้ึนได้ ใน ช้ัน
บรรยากาศโดยธรรมชาติท่ีสําคัญ ได้แก่ ไอนํ้า คาร์บอน
ไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
และโอโซน (O3) และบางชนิดเกิดข้ึนจากกิจกรรมของ
มนุษย์ส่งผลทําให้ปริมาณก๊าซเหล่าน้ีมีในช้ันบรรยากาศ
สูงข้ึน (อํานาจ, 2551) สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศ
ท่ีมีการทําเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือ มีพ้ืนท่ี
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ปลูกข้าวประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนท่ีประเทศ 
และพบว่าในภาคเกษตรกรรมพ้ืนท่ีนาข้าวเป็นแหล่ง
ปล่อยก๊าซมีเทนท่ีใหญ่ท่ีสุด (อรัญญ์, 2551) โดยเฉพาะ
การทํานาดํา เน่ืองจากมีสภาพนํ้าขังตั้งแต่เริ่มปลูก ทํา
ให้เกิดสภาพไร้ออกซิเจน ซ่ึงเป็นสภาพท่ีเหมาะกับการ
เจริญเติบโตของแบคทีเรีย Methanogen ซ่ึงจะไม่ใช้
ออกซิเจนในการย่อยสลายอินทรีย์สาร และจะมีการ
ปล่อยก๊าซมีเทน (ปรัชญา และคณะ, 2540) 

ดังน้ันการหาวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการทํา
นาปลูกข้าวจึงต้องมีการพิจารณาถึงการจัดการปุ๋ยให้มี
การนํามาใช้ประโยชน์ท่ีเหมาะสม เช่น การเลือกประเภท 
ชนิด และอัตราการใส่ปุ๋ยในนาข้าวซ่ึงอาจเป็นการช่วยทํา
ให้ ข้าวมีการเจริญเติบโตท่ีดี  ส่ งผลให้มี อัตราการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนน้อยลง ดังงานวิจัยของพัชรี และ
อรรคเดช (2545) ได้ทําการศึกษาการปล่อยก๊าซมีเทน
จากนาดินเค็มท่ีปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 และมีการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีมีสัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) 
ช่วงแคบ เช่น มูลไก่ พบว่า ข้าวมีการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนสูงกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อย นอกจากน้ียัง
พบว่า การใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอกน้ัน ควรมีการใส่ใน
สภาพดินแห้งประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนการเตรียมดิน 
เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายก่อนขังนํ้าในแปลงนา และช่วย
ให้เกิดการสร้างก๊าซมีเทนได้น้อยลงด้วย แต่ปุ๋ยอินทรีย์
มิได้มีเฉพาะปุ๋ยจากมูลไก่ ท่ีส่งผลให้ปุ๋ยอินทรีย์มีการ
ปล่อยก๊าซมีเทนมากกว่าปุ๋ยเคมี ดังน้ันการศึกษาในครั้งน้ี
ได้เปรียบเทียบการใช้ปุ๋ยเคมี และปุ๋ยคอก ซ่ึงการทดลอง
ปุ๋ยในครั้งน้ี อาจมีผลต่อการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
ในนาข้าว ซ่ึงถือว่าเป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีสําคัญท่ีอาจถูก
ปลดปล่อยจากกิจกรรมการทํานา อีกท้ังเพ่ือเสนอแนะ
แนวทางในการกําหนดนโยบายการทํานาท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และสร้างความปลอดภัยต่อสุขอนามัยของ
ผู้ใช้ปุ๋ย และผู้บริโภคข้าว 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. วิธีดําเนินการ 

1.1 การเตรียมแปลงนาทดลอง 
การทดลองครั้งน้ีใช้พ้ืนท่ีแปลงนาอินทรีย์ของ

ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จํานวน 4 แปลง
ทดลอง โดยแต่ละแปลงมีขนาดพ้ืนท่ีเท่ากับ 20×20 
เมตร ซ่ึงการเตรียมพ้ืนท่ีก่อนการไถพรวนได้ทําการดึง
ตอซังข้าวออกก่อน หลังจากน้ันจึงทําการไถพรวนท่ี
ความลึกไม่เกิน 30 เซนติเมตร และทําคันดินก้ันในแต่ละ
แปลงทดลองเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนหรือกันนํ้าในแต่
ละแปลงท่วมถึง ท้ังน้ีได้ดําเนินการเพาะปลูกข้าวนาปรัง
ด้วยวิธีการปักดําข้าว ซ่ึงสายพันธ์ุข้าวท่ีใช้ในการทดลอง 
คือ ข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 ท้ังน้ีเน่ืองจากเป็นสายพันธ์ุ
ข้าวท่ีเกษตรกรนิยมปลูกกันมากในพ้ืนท่ีศึกษา โดยได้
แบ่งแปลงทดลองออกเป็น 4 กรรมวิธี ได้แก่ กรรมวิธีท่ี 
1 ปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 และไม่มีการเติมปุ๋ย (C) 
กรรมวิธีท่ี 2 ปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ย
คอก (A) กรรมวิธีท่ี 3 ปลูกข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 และ
เติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด (B) และกรรมวิธีท่ี 4 ปลูกข้าว
พันธ์ุสุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ยเคมี (R) 

1.2 การเตรียมพืชทดลอง 
การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ ข้าว ได้แก่ พัน ธ์ุ

สุพรรณบุรี 1 โดยเมล็ดพันธ์ุต้องมีขนาด และนํ้าหนัก
ใกล้เคียงกัน ไม่มีการปนเป้ือน และมีอัตราการงอก
มากกว่าร้อยละ 80 ซ่ึงพันธ์ุข้าวได้จากกรมการข้าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังน้ี ได้ทําการแช่เมล็ด
ข้าวนาน 12 ช่ัวโมง จากน้ันนํามาคลุมด้วยกระสอบ
ป่าน 2 คืน ข้าวจะเริ่มงอก และนําไปหว่านในแปลง
ขนาดเล็ก ดูแลรักษาประมาณ 28 วัน เพ่ือให้ได้กล้า
ข้าว จาก น้ันทําการถอนกล้า  และนําไปปักดํา ท่ี
ระยะห่าง 20×20 เซนติเมตร ในแปลงนาทดลอง 
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1.3 การเตรียมปุ๋ย 
ปุ๋ยท่ีใช้ในการดําเนินการวิจัย คือ ปุ๋ยคอก 

(มูลวัว)  ได้จากพ้ืนท่ีในจังหวัดปทุมธานี ปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด ปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 และปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 
ได้ซ้ือมาจากตลาดในจังหวัดปทุมธานี อย่างไรก็ตามได้
ทําการสุ่มปุ๋ยทุกชนิดไปวิเคราะห์หาค่าความเป็นกรด-
ด่าง (acid-forming or nonacid-forming; pH) 
ปริมาณความช้ืน (moisture content) ปริมาณ
ไนโตรเจนท้ังหมด (total nitrogen) อัตราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) และอินทรีย์คาร์บอน
ท้ังหมด (total organic carbon) 

1.4 การปลูกข้าวและการดูแลรักษา 
การปลูกข้าวแบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก

เป็นการตกกล้าในแปลงขนาดเล็ก โดยการนําเมล็ดข้าว
หว่านให้งอกใช้เวลาประมาณ 28 วัน นับจากวันหว่าน 
เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าท่ีมีขนาดโตพอท่ีจะถอน
นําไปปักดําได้ และช่วงท่ีสองได้แก่ การถอนต้นกล้านําไป
ปักดําในแปลงนาทดลอง มีการให้นํ้า และควบคุมระดับ
นํ้าท่วมขังแปลงทดลองสูงประมาณ 5-10 เซนติเมตร 
ตลอดระยะเวลาของการทดลองจนถึงระยะท่ีข้าวออกรวง
เต็มท่ีจึงปล่อยให้นํ้าแห้งเพ่ือให้เมล็ดข้าวแข็งแรง และรอ
การเก็บเก่ียว 

1.5 การใส่ปุ๋ย 
การใส่ปุ๋ย สามารถแยกดําเนินการได้ตามชุด

การทดลอง ได้แก่ กรรมวิธีท่ี 1 แปลงนาไม่มีการเติมปุ๋ย
ใด ๆ ท้ังสิ้นตลอดการทดลอง กรรมวิธีท่ี 2 แปลงนามี
การใส่ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ช่วงของการเตรียมแปลงอัตรา 
500 กิโลกรัมต่อไร่ และใส่หลังจากปักดําข้าวแล้ว 60 
วัน อัตรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ซ่ึงข้าวอยู่ในระยะแตกกอ 
และทําการใส่ครั้งสุดท้ายอัตรา 200 กิโลกรัมต่อไร่ใน
ระยะข้าวตั้งท้อง และออกดอก รวมอัตราการใส่ปุ๋ย
คอก 1,000 กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีท่ี 3 แปลงนามีการ

เติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดครั้งแรกในช่วงของการเตรียม
แปลงอัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ ครั้งท่ีสองใส่ในช่วงข้าว
แตกกอ 20 กิโลกรัมต่อไร่ หรือหลังจากปักดําข้าวแล้ว 
60 วัน และใส่ครั้งท่ีสามอัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วง
ข้าวตั้งท้อง รวมอัตราการใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 50 
กิโลกรัมต่อไร่ กรรมวิธีท่ี 4 แปลงนามีการเติมปุ๋ยเคมี
สูตร 16-20-0 ในช่วงต้นกล้าหลังปักดําอัตรา 30 
กิโลกรัมต่อไร่ และใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 อัตรา 8 
กิโลกรัมต่อไร่ ในช่วงข้าวแตกกอ และอีก 8 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ในช่วงข้าวตั้งท้อง (กรมควบคุมมลพิษ, 2548) 

นอกจากน้ี ปุ๋ยท่ีใช้ในการทดลองประกอบด้วย
ปุ๋ยคอก (มูลวัว) ซ่ึงมีปริมาณไนโตรเจน 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
ปริมาณคาร์บอน 17.85 เปอร์เซ็นต์ และมีสัดส่วนของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน มีค่าเท่ากับ 12:1 สําหรับปุ๋ย
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 
การศึกษาครั้งน้ีได้ดําเนินการเก็บตัวอย่างดิน 

นํ้า และอากาศ ท้ังหมด 5 ช่วงระยะเวลา ได้แก่ ช่วงก่อน
การเพาะปลูก (0 วัน) ช่วงต้นกล้าหลังปักดํา (initial 
stage) (30 วัน) ช่วงข้าวอยู่ในระยะแตกกอ (vegetative 
stage) (60 วัน) ช่วงข้าวอยู่ในระยะออกดอกหรือตั้งท้อง 
(panicle formation stage)  (90 วัน) และช่วงก่อนการ
เก็บเก่ียว (maturation stage) (120 วัน) โดยได้ทําการ
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เก็บตัวอย่างภายหลังจากมีการใส่ปุ๋ยท้ัง 3 ครั้งในแต่ละ
ชนิดของปุ๋ยแล้ว 

1) การเก็บตัวอย่างดินช่วงก่อนการเพาะปลูก 
โดยทําการสุ่มตัวอย่างดินในแต่ละแปลงจํานวน 3 จุด 
แล้ ว นํ าแต่ ละ จุดมารวมกันเ ป็นตั วอย่างดินรวม 
(composite sample) หลังจากน้ันแบ่งดินออกเป็น 2 
ส่วน คือ 1) นําดินผึ่งให้แห้งท่ีอุณหภูมิห้อง ประมาณ 2-3 
ช่ั ว โม ง  ทํ าก ารสุ่ มตั วอ ย่ า งดิ นมา วิ เ คร าะ ห์ ใน
ห้องปฏิ บัติการของสถาบันวิ จัยสภาวะแวดล้ อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยทําการวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดินในช่วงก่อนการเพาะปลูก (ยังไม่ได้เติมปุ๋ยใดๆ) 
โดยมีพารามิเตอร์ ดังน้ี เน้ือดิน (soil texture) ปริมาณ
ความช้ืน (moisture) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
ความจุในการแลกเปลี่ยนประจุบวก (CEC) ค่าการนํา
ไฟฟ้า (EC) อินทรีย์วัตถุในดิน (OM) ค่าความต่างศักย์
ออกซิเดชัน-รีดักชัน (ORP) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
และโพแทสเซียม (K) และ 2) นําดินไปอบท่ีอุณหภูมิ 105 
องศาเซลเซียส นาน 24-48 ช่ัวโมง นํามาบดและร่อนผ่าน
ตะแกรงขนาด 2 มิลลิเมตร เพ่ือวิเคราะห์ปริมาณโลหะ
หนัก (heavy metals) สําหรับในช่วงข้าวอยู่ในระยะต้น
กล้าหลังปักดํา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะ
ก่อนการเก็บเก่ียวน้ัน ได้ นําดินตัวอย่างมาทําการ
วิเคราะห์หาค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) และปริมาณ
โลหะหนัก ได้แก่  แคดเมียม (Cd) โครเมียม (Cr) ทองแดง 
(Cu) ตะก่ัว (Pb) แมงกานีส (Mn) นิกเกิล (Ni) สังกะสี 
(Zn) อาร์เซนิก (As) ซิลีเนียม (Se) และปรอท (Hg) 
สําหรับการเก็บตัวอย่างดินในระยะต้นกล้าหลังปักดํา 
ระยะแตกกอ ระยะออกดอกหรือตั้งท้อง และก่อนการ
เก็บเก่ียว ได้สุ่มตัวอย่างดินในแต่ละแปลงจํานวน 3 จุด 
แล้วนํามารวมกันเป็นตัวอย่างดินรวม และทําการ
วิเคราะห์ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 

2) การเก็บตัวอย่างนํ้า โดยเก็บตัวอย่างนํ้าท่ีขัง
อยู่ในแปลงนา พร้อมวัดอุณหภูมิของนํ้า แล้วเก็บตัวอย่าง
นํ้าใส่ขวดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร หลังจากน้ันนํา
ตัวอย่างนํ้ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยในช่วงก่อน
การเพาะปลูกนําไปวิเคราะห์หาปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพ
ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD) ค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลายนํ้า (DO) ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) 
ค่าการนําไฟฟ้า (EC) และค่าความต่างศักดิ์ออกซิเดชัน-
รีดักชัน (ORP) สําหรับในช่วงข้าวอยู่ในระยะต้นกล้าหลัง
ปักดํา ระยะแตกกอ ระยะออกดอก และระยะก่อนการ
เก็บเก่ียว ได้นํานํ้าตัวอย่างมาทําการวิเคราะห์หาค่าความ
เป็นกรดเป็นด่าง (pH) 

3) การเก็บตัวอย่างอากาศ โดยใช้ตู้ครอบ 
(chamber) ท่ีมีขนาดความกว้าง×ยาว×สูง เท่ากับ 
0.6×0.6×0.8 เมตร หรือ 0.29 ลูกบาศก์เมตร ครอบลงใน
แปลงนาทดลองจํานวน 4 แปลง ได้แก่ 1) แปลงนาท่ีปลูก
ข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 1 และไม่มีการเติมปุ๋ย 2) ปลูกข้าว
พันธ์ุสุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ยคอก 3) ปลูกข้าวพันธ์ุ
สุพรรณบุรี 1 และเติมปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ 4) ปลูก
ข้าวพันธ์ุสุพรรณบุรี 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) และช่วงก่อนการเก็บเก่ียว 
(maturation stage) (120 วัน) โดยครอบในช่วงเวลา 
9.00-11.00 น. แล้วใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ 
(personal pump air sample) ดูดอากาศผ่านสายยาง
มาเก็บไว้ในถุงเก็บอากาศ (air bag) พร้อมท้ังวัดอุณหภูมิ 
และความดันของอากาศท้ังภายในและภายนอกตู้ครอบ 
หลังจากน้ันนําตัวอย่างอากาศมาทําการวิเคราะห์หา
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ปริมาณก๊าซมีเทน (CH4) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
ก๊าซโครมาโตกราฟฟี (gas chromatography; GC)  

4) การเก็บเก่ียวข้าว ด้วยวิธีการสุ่มเก็บเก่ียว
ข้าวในแปลงทดลองขนาด 3×3 เมตร จํานวน 3 แปลง
ในแต่ละชุดการทดลอง จากน้ันนําข้าวท่ีเก็บเก่ียวมา
นวด ฝัด ทําความสะอาด และช่ังนํ้าหนัก แล้วทําการ
คํานวณผลผลิตข้าวเปลือก (grain yield) ท่ีระดับ
ความช้ืน 14 เปอร์เซ็นต์ 
2. การคํานวณความเข้มข้นก๊าซเรือนกระจก 

การวิเคราะห์ก๊าซมีเทน (CH4) ด้วยเครื ่อง
ก๊าซโครมาโตกราฟี (GC) หลังจากนั้นนํามาคํานวณ
ค่าฟลักซ์ (Fluxes) โดยใช้ความเข้มข้นของก๊าซเมื่อ
เวลาเปลี่ยนไปในกล่อง ดังสมการต่อไปนี้ (Singh et 
al., 1998) 

[F] = BVSTD×dC×MW×1,000×60      (1) 
                       104×22,400×A×dt 

 

[BVSTD] =  BV×B.P.×27             (2) 
                             (273+T)×760 
โดยท่ี 

F = ค่าฟลักซ์ของก๊าซแต่ละชนิด (มิลลิกรัม
ต่อตารางเมตรต่อช่ัวโมง) 

BV = ปริมาตรกล่องพลาสติกในการเก็บ
ตัวอย่าง (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

BVSTD = ปริมาตรภายในกล่องพลาสติกส่วนท่ี
อยู่เหนือระดับนํ้าท่ีท่วมขัง (ลูกบาศก์เซนติเมตร) 

B.P. = ความดันบรรยากาศในขณะน้ัน 
(มิลลิเมตรปรอท) 

MW = มวลโมเลกุลของก๊าซแต่ละชนิด 
T = อุณหภูมิของอากาศท่ีอยู่ในกล่อง (องศา

เซลเซียส) 
A = พ้ืนท่ีหน้าตัดของกล่อง (ตารางเมตร) 

dC = ผลต่างของความเข้มข้นก๊าซแต่ละชนิด
ท่ีเวลาศูนย์ และเวลา t (นาที) 

dt = ระยะเวลาท่ีใช้ (นาที) 
3. การวิเคราะห์ทางสถิติ 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูลการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทน (CH4) ท่ีได้จากแผนการทดลอง
แบบ CRD ได้นํามาวิเคราะห์ทางสถิติด้วย ANOVA 
และมีการเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลด้วย
วิธีการของ Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) ท้ังน้ี การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติดังกล่าวได้
ปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ คือ 
statistical package for the social science (SPSS) 
 

ผลและวิจารณ์ผลการวิจัย 
1. คุณสมบัติเบ้ืองต้นของดินทดลอง 

คุณสมบัติของดินในช่วงของการเตรียมแปลง
ก่อนการเพาะปลูกหรือก่อนการปักดําข้าว (ยังไม่ได้เติม
ปุ๋ยใด ๆ) ในแปลงนาท้ัง 4 แปลงทดลอง พบว่า เน้ือดิน
มีลักษณะเป็นดินเหนียวเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว 
(ตารางท่ี 1) โดยดินทดลองในทุก ๆ แปลงมีปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินท่ีวัดได้เฉลี่ย 3.44 เปอร์เซ็นต์โดย
นํ้าหนัก ซ่ึงมีปริมาณท่ีมากพอต่อการเจริญเติบโตของ
พืช เพราะโดยปกติดินท่ีดีควรมีอินทรียวัตถุมากกว่า 
1.5 เปอร์เซ็นต์โดยนํ้าหนัก (คณาจารย์ภาควิชา
ปฐพีวิทยา, 2548) นอกจากน้ี ดินท่ีใช้ในการทดลองมี
ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมดเฉลี่ย 0.17 เปอร์เซ็นต์ต่อ
นํ้าหนัก มีปริมาณฟอสฟอรัสเฉลี่ย 15.5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัมดิน และมีปริมาณโพแทสเซียมท่ีเป็นประโยชน์
ในดินเฉลี่ย 354 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมดิน 
2. คุณสมบัติของดินในแปลงทดลอง 

2.1 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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คุณสมบัติของดินก่อนการปักดําข้าว พบว่า 
ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 4.31-5.45 ถือว่า
โดยเฉลี่ยมีค่าความเป็นกรดด่างท่ีเหมาะสมสําหรับการ
ปลูกข้าว โดยกรมวิชาการเกษตร (2548) ระบุว่า ค่า
ความเป็นกรด-ด่างในช่วง 5.0-6.5 มีความเหมาะสมแก่
การเพาะปลูกข้าวในพ้ืนท่ีนาชลประทาน และจากการ
วิเคราะห์คุณภาพดินในแปลงทดลองที่มีการเติมปุ๋ย
คอกในทุกระยะของการเจริญเติบโตตั้งแต่ช่วงข้าวหลัง
ปักดํา  แตกกอ ออกดอก และก ่อนการเก ็บเ กี ่ยว 
(ตารางท่ี 2) พบว่า ดินมีค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่
ในช่วง 5.17-7.08 โดยข้าวในระยะแตกกอมีค่าความ
เป็นกรด-ด่างสูงสุด 7.08 ซึ่งค่าความเป็นกรด-ด่างขึ้น
ลงในลักษณะเช่นเดียวกับแปลงทดลองที่มีการเติม
ปุ๋ยเคมี โดยในช่วงข้าวแตกกอค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของแปลงนาที่เติมปุ๋ยคอก และปุ๋ยเคมี รวมทั้งแปลง
นา ที ่ม ีการใส ่ปุ ๋ยอ ินทร ีย ์อ ัด เม ็ดม ีค ่าส ูงส ุด  อาจ
เน่ืองมาจากพ้ืนท่ีแปลงนาทดลองมีฝนตกลงมา จึงอาจ
ทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่างสูงขึ้นได้ ทั ้งนี ้แปลงนา
ทดลองที่มีการเติมปุ๋ยเคมีมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ํา
ที่สุด เท่ากับ 4.27 เป็นช่วงข้าวหลังปักดําซึ่งถือว่าดิน
ค ่อนข ้างม ีสภาพเป ็นกรดร ุนแรง โดยคณาจาร ย์
ภาควิชาปฐพีวิทยา (2548) รายงานว่า การใส่ปุ๋ยเคมี
อาจเป็นสาเหตุทําให้มีการสะสมแอมโมเนียในดิน จึง
ทําให้เกิดกระบวนการไนตริฟิเคชัน (nitrification) 
ของแอมโมเนียก่อให้เกิดประจุ H+ ในดิน อย่างไรก็
ตามจากการทดลองที่เติมปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี พบว่า 
ค่าความเป็นกรดด่างสูงกว่าแปลงนาที่ม ีการใส่ปุ ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด และแปลงนาควบคุมด้วย ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากค่าความเป็นกรด-ด่างเริ่มต้นของปุ๋ยคอก
และปุ๋ยเคมีมีค ่าเท่าก ัน ค ือ 9.3 ซึ ่งถือว่าเป็นด่าง 
ดังนั้นเมื่อมีการเติมปุ๋ยลงในแปลงนาจึงทําให้ค่าความ
เป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ การขังนํ้าในแปลง

นาก็อาจมีผลทําให้ค่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มขึ้นได้
เช่นเดียวกัน ท้ังน้ีดินท่ีมีค่าความเป็นกรด-ด่างมากกว่า 
5.0 เมื่อมีการขังนํ้าจะช่วยส่งผลให้ค่าความเป็นกรด
ด่างเพิ่มสูงขึ้นในระยะแรก และจะเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ 
ในระยะหลัง และจะรักษาระดับค่อนข้างคงที่ที ่ค ่า
ความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 7 เป็นเวลานาน (ไพบูลย์, 
2546) สําหรับค่าความเป็นกรด-ด่างของดินในแปลง
นาที่มีการใส่ปุ ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด พบว่า ค่าความเป็น
กรด-ด่างอยู่ในช่วง 4.84-6.85 โดยในช่วงข้าวออก
ดอกหรือตั้งท้องมีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ําท่ีสุด เท่ากับ 
4.84 อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของดินในช่วงข้าวระยะ
ออกดอกหรือตั้งท้อง พบว่า ตัวอย่างดินในทุกแปลงนา
ทดลองมีแนวโน้มของค่าความเป็นกรด-ด่างที่ลดลงอยู่
ในช่วง 4.81-5.87 โดยแปลงที่มีการเติมปุ๋ยคอกเริ่มมี
การเปลี่ยนรูปโดยกิจกรรมของจุลินทรีย์ จึงก่อให้เกิด
ประจุ H+ ที่มีอิทธิพลต่อการลดลงของค่าความเป็น
กรด-ด่างในดิน (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 
ส่วนแปลงที่ใช้ปุ๋ยเคมี มีค่าความเป็นกรด-ด่างต่ําลง 
อาจ เ นื ่อ งม าจ ากกา ร ใส ่ปุ ๋ย เ คม ีเ ป ็น เ วล านาน
ต่อเนื่องกันเป็นสาเหตุทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิทธิพร (2546) ที่พบว่า 
การเติมปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 21-
0-0 ในแปลงนาข้าวมีผลทําให้ดินมีสภาพเป็นกรด-ด่าง
ที่ต่ําลงกว่าเดิม แม้ว่าการทดลองนี้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-
20-0 ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 หากแต่ผลการศึกษา
ครั้งน้ีมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ดินใน
แปลงนาทดลองช่วงข้าวก่อนการเก็บเก่ียว พบว่า ดินมี
ค่าความเป็นกรด-ด่างเพ่ิมข้ึนเล็กน้อย อยู่ในช่วง 5.29-
6.26 ซึ่งค่าความเป็นกรดเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่ใน
เกณฑ์ที ่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว 
(คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2548) 
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ตารางท่ี 1 คุณสมบัติเบ้ืองต้นของดินทดลอง (ยังไม่ได้เติมปุ๋ยใด ๆ) 

ชุดการทดลอง 

พารามิเตอร์ 

ทราย 
(%) 

เหนียว 
(%) 

ร่วน 
(%) 

เน้ือดิน 

ค่าความจุใน
การแลกเปล่ียน
ไอออนบวกของ
ดิน (cmol/kg) 

ค่าการนํา

ไฟฟ้า 

(µs/cm) 

ค่าความ 
ต่างศักย์

ออกซิเดชัน-
รีดักชัน  
(mV) 

อินทรียวัตถุ 
(%) 

ไนโตรเจน 
(%) 

ฟอสฟอรัส 
(mg/kg) 

โปตัสเซียม 
(mg/kg) 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 5.8 28.0 66.2 เหนียว 24.8 453 111.4 3.24 0.162 16 416 

ปุ๋ยคอก 7.8 28.0 64.2 เหนียว 24.8 647 96.9 3.31 0.165 14 386 

ปุ๋ยอินทรียอ์ัดเม็ด 9.8 
 

26.0 
 

64.2 
 

เหนียว 24.5 
 

451 
 

100.7 
 

3.07 
 

0.153 
 

13 
 

394 

ปุ๋ยเคมี 8.8 
 

29.0 
 

62.2 
 

เหนียว 24.9 
 

1,299 
 

351.4 
 

4.13 
 

0.206 
 

19 
 

220 
 

2.2 ค่าปริมาณโลหะหนัก 
โลหะหนักในดินนาข้าว  ได้แก่  แคดเมียม 

โครเมียม ทองแดง ตะก่ัว แมงกานีส นิกเกิล สังกะสี 
อาร์ เซนิก ซิลี เ นียม และปรอท ในทุกระยะการ
เจริญเติบโตของข้าวในทุกแปลงทดลอง พบว่า ปริมาณ
โลหะหนักทุกชนิดท่ี ทําการวิ เคราะห์ มี ค่าไ ม่ เ กิน
มาตรฐานคุณภาพดินท่ีใช้ประโยชน์เพ่ือการอยู่อาศัย 
และ เกษตรกรรม  ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 25  (พ.ศ. 2547) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพดิน โดยต้องมีค่าปนเป้ือนโลหะหนักดังกล่าวไม่
เกิน 37 300 ไม่ระบุ 400 1,800 1,600 ไม่ระบุ 3.9 
390 และ  23 มิลลิ กรั มต่ อ กิ โลกรั ม  ตามลํ าดั บ 
นอกจากน้ี จากตารางท่ี 3 แสดงผลของปริมาณโลหะ
หนักต่ าง ๆ ในดินแปลงนาทดลองทุกระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว 

 

ตารางท่ี 2 ค่าความเป็นกรด–ด่างของดินทดลอง 

ชุดการทดลอง 

ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/ความเป็นกรด–ด่าง 

ก่อนการ
เพาะปลูก 

ระยะกล้าหลังปักดํา 

(30 วัน) 

ระยะแตกกอ 
(60 วัน) 

ระยะออกดอกหรือตั้งท้อง 
(90 วัน) 

ระยะเก็บเก่ียว 
(120 วัน) 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 5.37 5.54 6.47 4.81 5.67 

ปุ๋ยคอก 5.39 5.17 7.08 5.39 6.14 

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 5.45 6.49 6.85 4.84 5.29 

ปุ๋ยเคมี 4.31 4.27 7.08 5.87 6.26 
 

3. คุณสมบัติของน้ําในแปลงทดลอง 
3.1 คุณสมบัติของน้ําก่อนการทดลอง 
คุณสมบัติของนํ้าในแปลงนาทดลองก่อนทํา

การเพาะปลูกหรือการปักดํา ซ่ึงยังไม่มีการเติมปุ๋ยหรือ
สารเคมีใดๆ ลงในพ้ืนท่ีแปลงนา ผลการวิเคราะห์ 

(ตารางท่ี 4) พบว่า ค่าการนําไฟฟ้าของนํ้า อยู่ในช่วง 
690-2,230 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร แสดงให้เห็นว่า
นํ้ามีอนินทรี ย์  และเกลือท่ีแตกตัวเป็นอิออน หรือ
โมเลกุลท่ีแสดงแนวโน้มในการรับอิเล็กตรอน (ม่ันสิน 
และม่ันรักษ์, 2545) มีค่าปริมาณออกซิเจนละลายนํ้าอยู่
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ในช่วง 4-6 มิลลิกรัมต่อลิตร และค่าปริมาณออกซิเจนท่ี
จุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ อยู่ในช่วง 2.2-2.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร ซ่ึงอยู่ในระดับค่ามาตรฐานของการ

ระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทานท่ีกําหนดให้ค่าปริมาณ
ออกซิเจนท่ีจุลชีพใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ไว้ไม่
เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) 

 

ตารางท่ี 3 ปริมาณโลหะหนักต่าง ๆ ในดินนาข้าวทุกระยะการเจริญเติบโต 
ช่วงการเจริญเติบโตของ

ข้าว/ชุดการทดลอง 
ชนิดโลหะหนัก (mg/kg) 

Cd Cr Cu Pb Mn Ni Zn As Se Hg 

ค่ามาตรฐาน 37 300 n/a 400 1,800 1,600 n/a 3.9 390 23 

ระยะกล้า 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 
ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
ปุ๋ยเคมี 

 
<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 

ระยะตั้งท้องหรืออกดอก 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 
ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
ปุ๋ยเคมี 

 
<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 

ระยะเก็บเก่ียว 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 
ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
ปุ๋ยเคมี 

 
<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 

 

ตารางท่ี 4 คุณสมบัติของนํ้าก่อนการเพาะปลูก 

ชุดการทดลอง 

พารามิเตอร์ 

ค่าการ
นําไฟฟ้า 
(µs/cm) 

ค่าความต่างศักย์
ออกซิเดชัน-
รีดักชัน (mV) 

ค่าปริมาณ
ออกซิเจนละลาย
ในน้ํา (mg/l) 

ค่าปริมาณออกซิเจนท่ีจุลชีพใช้ในการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ (BOD, mg/l) 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 1,970 239 4.0 2.9 

ปุ๋ยคอก 2,230 225 5.8 2.2 

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1,950 230 5.1 2.5 

ปุ๋ยเคมี 690 174 6.0 2.3 
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3.2 ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าก่อนทําการปักดํา

ข้าวในทุกแปลงนาทดลอง พบว่า มีค่าความเป็นกรด-
ด่างอยู่ในช่วง 4.47-6.86 (ตารางท่ี 5) โดยแปลงนา
ทดลองท่ีจะมีการใส่ปุ๋ยเคมีมีค่าความเป็นกรด-ด่าง 
เท่ากับ 6.86 ซ่ึงเป็นค่าท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของการ
ระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทาน และทางนํ้าท่ีต่อเช่ือม
กับทางนํ้าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 
ท่ีกําหนดค่าความเป็นกรด-ด่างท่ีเหมาะสมอยู่ในช่วง 
6.5-8.5 (กรมควบคุมมลพิษ, 2540) สําหรับคุณภาพนํ้า
ตัวอย่างในแปลงนาช่วงหลังปักดําข้าว ซ่ึงได้ทําการเก็บ
ตัวอย่างนํ้าหลังจากมีการเติม ปุ๋ยครั้ งแรก พบว่า 

คุณภาพนํ้าในแปลงนาทดลองทุกแปลงมีค่าความเป็น
กรด-ด่างใกล้เคียงกับในช่วงก่อนการเพาะปลูก โดยมีค่า
อยู่ในช่วง 6.66-7.53 (ตารางท่ี 5) โดยคุณภาพนํ้าใน
แปลงนาที่มีการเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ
ปุ๋ยเคมี พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่างสูงสุดเท่ากับ 
8.21 (ช่วงออกดอก) 7.53 (ช่วงหลังปักดํา) และ 7.04 
(ช่วงออกดอก) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ช่วง
ก่อนการเก็บเกี่ยวแปลงนาที่มีการเติมปุ๋ยคอก ปุ ๋ย
อินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยเคมี และแปลงควบคุม มีค่าความ
เป็นกรด-ด่างต่ําสุด เท่ากับ 6.56 6.34 6.50 และ 
6.66 โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

 

ตารางท่ี 5 ค่าความเป็นกรด–ด่างของนํ้าในแปลงทดลอง 

ชุดการทดลอง 
ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/ความเป็นกรด–ด่าง 

ก่อนการ
เพาะปลูก 

ระยะกล้าหลัง
ปักดํา (30 วัน) 

ระยะแตกกอ 
(60 วัน) 

ระยะออกดอกหรือ
ตั้งท้อง (90 วัน) 

ระยะเก็บเก่ียว 
(120 วัน) 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 4.91 7.39 7.09 6.59 6.66 
ปุ๋ยคอก 4.47 6.69 7.19 8.21 6.56 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 4.92 7.53 6.84 7.07 6.34 
ปุ๋ยเคมี 6.86 6.66 6.56 7.04 6.50 

 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของนํ้าในแปลงนา
ทดลอง และในทุกระยะของการเจริญเติบโตของข้าว 
(ตารางที่ 5) แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมสําหรับ
การทํานาปลูกข้าว หรือสามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่า 
ค ่าค วาม เป ็นกรด -ด ่า งขอ ง นํ้ า ในท ุก ร ะยะกา ร
เจริญเติบโตของข้าวมีค่าค่อนข้างใกล้เคียงกันในทุกชุด
การทดลอง  หร ือท ุกแปลงทดลอง  ทั ้ง นี ้ต ลอด
ระยะเวลาของการทดลองนํ้าที่อยู ่ในแปลงนา มีค่า
ความเป็นกรด-ด่างอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานของการ
ระบายนํ้าลงทางนํ้าชลประทาน และทางนํ้าที่ต่อเชื่อม
กับทางนํ้าชลประทานในเขตพ้ืนท่ีโครงการชลประทาน 
(กรมควบคุมมลพิษ, 2540) 

4. ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน 
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนในแปลงนา

ทดลอง พบว่า  แปลงนาควบคุมที่ไม่มีการเติมปุ๋ยใด 
แปลงนาที่มีการเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ
ปุ๋ยเคมี มีค่าการปลดปล่อยก๊าซมีเทน เฉลี ่ยเท่ากับ 
1.20 1.35 1.28 และ 1.79 มิลลิกรัมต่อตารางเมตร
ต่อวัน (รูปที่ 1) ตามลําดับ โดยค่าการปลดปล่อยก๊าซ
มีเทนของทุกแปลงทดลองไม่มีความแตกต่างกันทาง
สถิติ ซ่ึงปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากแปลงนา
ข้าวส่วนใหญ่ เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ของ
จุลินทรีย์ในดิน ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ทํางานในสภาพไร้
อากาศ (Yue et al., 1997) การศึกษาในครั้งนี้ยัง
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พบว่า ข้าวในแต่ละระยะของการเจริญเติบโต มีค่าการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนที่ม ีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) ดังแสดงในตารางที่ 6 
จากตารางแสดงการปลดปล่อยก๊าซมีเทนของแต่ละ
แปลงทดลอง ได้แก่ แปลงควบคุม แปลงที่เติมปุ๋ยคอก 
ปุ ๋ยอ ินทร ีย ์อ ัด เม ็ด  และปุ ๋ย เคม ี ในทุกระยะการ
เจริญเติบโตของข้าว พบว่า ข้าวในระยะแตกกอมีการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเท่ากับ 1.03 1.68 2.88 และ 
3.03 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ โดย
ค่าที่ได้มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ทั ้ง นี ้แปลงทดลองที ่ม ีการเต ิมปุ ๋ย เคม ีมี
ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูง รองลงมาได้แก่ 
แปลงทดลองที่ม ีการเติมปุ ๋ยอินทรีย ์อัดเม็ด แปลง
ทดลองท่ีมีการเติมปุ๋ยคอก และแปลงควบคุม อย่างไร
ก็ตามงานวิจัยของ งามเนตร (2546) ที่ทําการศึกษา
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาหว่านนํ้าตมที่มีการ
จัดการนํ้ากับแปลงทดลองหลัก 2 แปลง คือ แปลงนา
ที่มีนํ้าขังตลอดฤดูปลูก  และแปลงนาที่มีการปล่อยให้
นํ้าแห้งบางช่วง ผลการวิจัย พบว่า แปลงนาที่มีการขัง
นํ้าในบางช่วงมีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุดใน
ระยะข้าวแตกกอ คือ อายุ 16-40 วัน นอกจากนี้ยัง
พบว่า แปลงทดลองที่เติมปุ๋ยเคมี สูตร 16-20-0 และ 
46-0-0 ซึ่งเป็นสูตรปุ ๋ยเคมีที ่เหมาะสําหรับการ

เจริญเติบโตของต้นข้าว (กรมส่งเสริมการเกษตร, 
2553) มีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสูงที่สุด คิดเป็น 
31.85 เปอร์เซ็นต์ ของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอด
ฤดูกาลปลูกข้าว แสดงค่าดัง รูปที่ 2 หรือกล่าวได้ว่า
การใช้ปุ๋ยเคมีส่งผลต่อการเกิดก๊าซมีเทนในปริมาณท่ี
ส ูงกว ่าการ ใช ้ปุ ๋ยอ ินทร ีย ์ เ นื ่องจากปุ ๋ย เคม ีไม ่มี
คุณสมบัติปรับปรุงสภาพทางฟิสิกส์ของดิน กล่าวคือ 
ไม่ทําให้ดินร่วนซุย มีการสะสมอินทรีย์วัตถุน้อย ดินจึง
ม ีล ักษณะแข็ง ไม ่ม ีอากาศถ ่ายเทหร ือมีสภาพไร้
ออกซิเจน เป็นสภาพที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย methanogen ซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้จะ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทน (ปรัชญา และคณะ, 2540) 
นอกจากนี ้จากตารางที ่ 7 แสดงค่าเฉลี ่ยของการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอดช่วงการเจริญเติบโตของ
ข ้าว และร ้อยละของการเ พิ ่ม ขึ ้นก ๊าซม ีเทนเ มื ่อ
เปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่มีการเติมปุ๋ย พบว่า แปลง
ทดลองที่มีการเติมปุ๋ยเคมีมีอัตราการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
มีเทนเมื ่อเทียบกับแปลงที่ไม ่ม ีการเติมปุ ๋ยส ูงที ่ส ุด 
รองลงมาคือ แปลงทดลองที ่เต ิมปุ ๋ยคอก และปุ ๋ย
อินทรีย ์อ ัดเม็ด คิดเป็น 49.06 12.32 และ 6.68 
เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ซึ่งผลจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซ
มีเทนควรนํามาซ่ึงการพิจารณาเปรียบเทียบกับผลผลิต
ท่ีได้รับด้วย 

 

 
รูปท่ี 1 ค่าเฉลี่ยปริมาณก๊าซมีเทนของแต่ละแปลงทดลอง 

หมายเหตุ: C = ไม่มีการเติมปุ๋ย A = ปุ๋ยคอก B = ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และ R = ปุ๋ยเคมี 
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ตารางท่ี 6 ปริมาณก๊าซมีเทนของแต่ละแปลงทดลอง 

ชุดการทดลอง 
ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/Methane Emission (mg/m2/day) 

ระยะกล้าหลังปักดํา 
(30 วัน) 

ระยะแตกกอ 
(60 วัน) 

ระยะตั้งท้อง หรือออกดอก 
(90 วัน) 

ระยะเก็บเก่ียว 
(120 วัน) 

ไม่มีการเติมปุ๋ย B2.74±0.44b A1.03±0.16a A0.57±0.02a A0.45±0.03b 

ปุ๋ยคอก A1.45±1.87a A1.68±0.51b A1.32±0.32a A0.93±0.18c 

ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด B1.54±0.00a C2.88±0.61b AB0.57±0.08a A0.12±0.03a 

ปุ๋ยเคมี A1.74±0.10a B3.03±0.65b A1.73±0.34b A0.64±0.02bc 

หมายเหตุ: ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กท่ีแตกต่างกันในแนวนอน บอกถึงความแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโตอย่างมี
นัยสําคัญสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ และตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ท่ีแตกต่างกันในแนวต้ัง บอกถึง
ความแตกต่างกันตามชุดแปลงทดลองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอร์เซ็นต์ 

 

 
รูปท่ี 2 ร้อยละของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอดฤดูกาลปลูกข้าว (%) 

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

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอดช่วงการเจริญเติบโตของข้าวและร้อยละของการเพิ่มขึ้น
ก๊าซมีเทนเม่ือเปรียบเทียบกับแปลงท่ีไม่มีการเติมปุ๋ย 

ชุดการทดลอง 
ค่าเฉล่ียนของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอด

ช่วงการเจริญเติบโตของข้าว/Methane 
Emission (mg/m2/day) 

คิดเป็นการเพ่ิมข้ึนเม่ือ
เทียบกับแปลงท่ีไม่มีการ

เติมปุ๋ย (%) 

ผลผลิตข้าว 
(กก./ไร่) 

ไม่มีการเติมปุ๋ย 1.20 - 320 
ปุ๋ยคอก 1.35 12.32 575 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 1.28 6.68 535 

ปุ๋ยเคมี 1.79 49.06 433 
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5. ผลผลิตข้าว 
การเก็บเก่ียวข้าวในทุกแปลงทดลอง พบว่า 

แปลงนาท่ีมีการเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด 
และแปลงควบคุม ให้ผลผลิตข้าวมีค่าเท่ากับ 575 535 
433 และ 320 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลําดับ แสดงให้เห็น
ได้ ว่า การใส่ ปุ๋ยคอกในแปลงนาน้ันสามารถทําให้
เกษตรกรได้รับผลผลิตข้าวสู ง ข้ึน สอดคล้องกับ
คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา (2548) ท่ีรายงานว่า ปุ๋ย
คอกมีองค์ประกอบท่ีสมบูรณ์ไปด้วยธาตุอาหารพืชจึง
สามารถทําให้พืชมีการเจริญเติบโตทางลําต้น ใบ ดอก 
หรือช่วยในการสร้างดอก การติดเมล็ด และให้ผลผลิต
ข้าวได้ดี ดังน้ันนอกจากการให้ความสําคัญของการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับข้ันตอนของการ
ปลูกข้าว และผลผลิตข้าวท่ีได้รับด้วย ซ่ึงการนําปุ๋ย
อินทรีย์มาใช้ในกิจกรรมการทํานาจะสามารถช่วยรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ โดยเฉพาะคุณภาพดิน นํ้า และ
อากาศ อีกท้ังเป็นการป้องกันมลพิษ (pollution 
prevention; P2) จากแหล่งกําเนิดมลพิษท่ีไม่แน่นอน 
(non-point source) ตลอดจนเป็นการปฏิบัติท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (environmental friendly) ท่ีคาด
ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อกิจกรรมการทํานา
อย่างย่ังยืนของประเทศ 
 

สรุปผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบผลของการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

และปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 และ 46-0-0 ต่อการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทน สําหรับกิจกรรมการทํานา 
สามารถสรุปได้ว่า แปลงควบคุม แปลงนาท่ีมีการเติม
ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และปุ๋ยเคมี มีอัตราการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยเท่ากับ 1.20 1.35 1.28 และ 
1.79 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ โดย

ค่าท่ีได้ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(P<0.05) ท้ังน้ีการปลดปล่อยก๊าซมีเทนช่วงข้าวอยู่ใน
ระยะแตกกอมีปริมาณสูงสุดในแปลงนาท่ีมีการเติม
ปุ๋ยเคมี รองลงมา ได้แก่ แปลงนาท่ีเติมปุ๋ยอินทรีย์
อัดเม็ด ปุ๋ยคอก และแปลงควบคุม โดยมีปริมาณการ
ปลดปล่อยก๊าซมีเทนเฉลี่ยเท่ากับ 3.03 2.88 1.68 และ 
1.03 มิลลิกรัมต่อตารางเมตรต่อวัน ตามลําดับ ซ่ึงมีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) สําหรับ
ผลผลิตข้าวท่ีได้รับ พบว่า แปลงนาควบคุม แปลงนาท่ีมี
การเติมปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด และปุ๋ยเคมี ให้
ผลผลิตข้าวเท่ากับ 320 575 433 และ 535 กิโลกรัม
ต่อไร่ ตามลําดับ 
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