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บทคัดยอ
ขาวคือพืชอาหารหลักของประชากรโลก การไถกลบฟางขาวและพืชปุยสดลงนาเปนแนวทางปฏิบัติที่
เกษตรกรสวนใหญใชในการเพิ่มความอุดมสมบูรณของดินและผลผลิตขาว ในปจจุบันสภาวะโลกรอนไดทวีความ
รุนแรงมากขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น นาขาวคือแหลงปลดปลอยกาซเรือนกระจกที่
สําคัญแหลงหนึ่งในภาคกิจกรรมของมนุษย ซึ่งกาซมีเทน (CH4) และกาซไนตรัสออกไซด (N2O) ที่ถูกปลดปลอย
จากนาขาวนั้นมีคาศักยภาพการทําใหโลกรอน (GWP) สูงกวากาซคารบอนไดออกไซด (CO2) ถึง 21 และ 310 เทา
ตามลําดับ นาขาวนั้นแบงออกเปนนาชลประทานและนานํ้าฝนตามการเขาถึงนํ้าของเกษตรกร สภาพดังกลาวสง
เสริมใหมีการปลดปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซดแตกตางกัน คุณภาพของฟางขาวและพืชปุยสดที่ใชในการ
ไถกลบเปนอีกปจจัยหลักที่สงผลตอการปลดปลอยกาซเรือนกระจกทั้งสองชนิด นาชลประทานที่มีนํ้าขังตลอดฤดู
ปลูกเปนสภาพที่เอื้อใหเกิดกาซมีเทน เกษตรกรจึงควรใชพืชปุยสดที่มีอัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน (C:N ratio)
ตํ่า หากเกษตรกรตองการใชฟางขาวควรเปนฟางขาวที่ผานการหมักแลว นานํ้าฝนซึ่งมีสภาพเปยกสลับแหง เอื้อให
เกิดกาซไนตรัสออกไซด จึงควรหลีกเลี่ยงพืชปุยสดที่มี C:N ratio ตํ่า ถึงแมวาการปลดปลอยกาซมีเทนและไนตรัส
ออกไซดจากนาขาวจะไดรับอิทธิพลจากหลายปจจัย หากเกษตรกรเขาใจสภาพนาขาวและแนวทางการไถกลบฟาง
ขาวและพืชปุยสดที่เหมาะสม ยอมทําใหเกิดการจัดการเศษซากพืชดังกลาวที่มีความยั่งยืนในระบบการผลิตนาขาว
และลดความรุนแรงของภาวะโลกรอนตอไป

Abstract
Rice is the most important staple food crop for world population. Rice straw and green manure incorporation
is the approach that most farmers use to increase soil fertility and rice yield. The global warming is becoming more
severe due to the increase of greenhouse gases of which paddy field is one of the major emission sources by human
activity. Methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) are the major greenhouse gases that are released from paddy field
and have more global warming potential (GWP) than carbon dioxide (CO2) by 21 and 310 times respectively.
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Paddy field can be divided, according to the water access of the farmer, into irrigated and rainfed which affect
methane and nitrous oxide emission differently. Quality of rice straw and green manure used for incorporation is
another major factor affecting the emission. Paddy field that has irrigation water throughout the growing season
is suitable condition for producing methane. Farmers should use green manure that has low C:N ratio. Rice straw
used for incorporation should be composted. Rainfed paddy field, with alternate wet and dry conditions, encourages
more nitrous oxide emission, thus, low C:N green manure should be avoided. In conclusion, the releases of methane
and nitrous oxide in paddy field are influenced by various factors; however, the farmers’ understand on the type
of paddy field and the appropriate approach for rice straw and green manure incorporation resulting in sustainable
plant residue incorporation in rice production as well as reduce the global warming.
คําสําคัญ : กาซมีเทน, กาซไนตรัสออกไซด, คุณภาพของเศษซากพืช
Keywords : Methane, Nitrous oxide, Plant residue quality

1. บทนํา
พื้นที่เก็บเกี่ยวขาวทั่วโลกมีประมาณ 158 ลาน
ไร ผลิตขาวไดมากกวา 700 ลานตันตอป กวา 90% ของ
พืน้ ทีเ่ ก็บเกีย่ วขาวทัว่ โลกอยูใ นทวีปเอเชียซึง่ มีกาํ ลังผลิต
ขาว 640 ลานตันตอป (1) เพื่อยกระดับผลผลิตขาว การ
ไถกลบเศษซากพืชลงนาเปนวิถีการทํานาแบบอินทรีย
ที่เกษตรกรปฏิบัติกันมาเปนระยะเวลายาวนานทั้งใน
ประเทศไทยและทั่วโลก เนื่องจากสามารถเพิ่มอินทรีย
วัตถุใหแกดิน ปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพดิน สง
เสริมการทํางานของจุลินทรียดิน (2, 3, 4, 5) ซึ่งเศษ
ซากพืชที่เกษตรกรนิยมนํามาใชคือฟางขาวและพืชปุย
สด ในขั้นตอนการปฏิบัติเกษตรกรมักนําเศษซากพืช
ดั ง กล า วลงนาแล ว จึ ง ไถกลบพร อ มกั บ การเตรี ย มดิ น
อยางไรก็ตามในปจจุบันที่โลกเผชิญกับสภาวะโลกรอน
ที่รุนแรงขึ้น เนื่องจากปริมาณกาซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น
จากแหลงตางๆ นาขาวถูกพบวาเปนแหลงหนึ่งที่ปลด
ปลอยกาซเรือนกระจกไดแกกาซมีเทน (methane; CH4)
และไนตรัสออกไซด (nitrous oxide: N2O) ซึ่งกาซมีเทน
ในบรรยากาศมีปริมาณ 1.84 ppmv (สวนในลานสวนโดย
ปริมาตร) (6) การปลดปลอยกาซมีเทนจากภาคกิจกรรม
มนุษยคดิ เปน 60% ของการปลดปลอยทัว่ โลก (7) และนา
ขาวปลดปลอยกาซมีเทนประมาณ 5-20% ของการปลด

ปลอยกาซมีเทนทั้งหมด (8, 9) กาซไนตรัสออกไซดพบ
ในบรรยากาศ ปริมาณ 270–319 ppbv (สวนในพันลาน
สวนโดยปริมาตร) ในป 2005 (10, 11) และยังคงเพิ่ม
ขึ้นในอัตรา 0.6 ppbv ตอป (12) ถึงแมวาปริมาณของ
กาซทั้งสองชนิดนี้จะนอยมากหากเปรียบเทียบกับกาซ
คารบอนไดออกไซด (carbon dioxide: CO2) ซึ่งพบใน
ปริมาณ 386 ppmv ในป 2010 (13) แตกาซทั้งสองชนิดมี
ศักยภาพการทําใหโลกรอน (Global Warming Potential;
GWP) สูงกวากาซคารบอนไดออกไซด (GWP=1) หลาย
เทา กลาวคือกาซมีเทนมี GWP เทากับ 21 กาซไนตรัส
ออกไซดมี GWP เทากับ 310 (14) การปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกทัง้ สองชนิดไดรบั ผลกระทบจากหลายปจจัย
ซึ่งการไถกลบฟางขาวและพืชปุยสดเปนหนึ่งในปจจัยที่
สงผลโดยตรงตอปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจก
ดวย ในขณะทีก่ ารไถกลบเศษซากพืชลงนาเปนวิธปี ฏิบตั ิ
ทีท่ าํ ใหดนิ มีความอุดมสมบูรณ ผลผลิตขาวเพิม่ สูงขึน้ อีก
ทัง้ เปนการกักเก็บคารบอนไวในระบบนาขาว (15) ดังนัน้
หากเกษตรกรเขาใจถึงปจจัยทีม่ ผี ลตอการปลดปลอยกาซ
มีเทนและไนตรัสออกไซดยอมเกิดแนวทางการไถกลบ
ฟางขาวและพืชปุยสดลงนาอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมตอไป
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2. การไถกลบฟางขาวและพืชปุยสด
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แหลงปลดปลอยกาซเรือนกระจกมีอยูม ากมาย
แต ส ามารถแบ ง ออกเป น 2 แหล ง ใหญ ๆ คื อ แหล ง
ธรรมชาติ (natural source) และแหล งที่ เ กิ ดขึ้ นโดย
กิจกรรมของมนุษย (anthropogenic source) แหลงที่
เกิ ด ขึ้ น จากกิ จ กรรมของมนุ ษ ย นั้ น ประกอบด ว ยภาค
อุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

การไถกลบฟางขาวและพืชปุย สดลงนาเปนวิธี
การเพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงโครงสรางทางกายภาพ
ของดินที่เกษตรกรปฏิบัติกันมายาวนาน พื้นที่นาของ
ประเทศไทยในป 2552 มีประมาณ 66 ลานไร คิดเปนรอย
ละ 50 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด (16) ภายหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวมีฟางขาวรวมทั้งประเทศประมาณ 21.86 ลานตัน
(17) ซึ่งนาขาวที่เกษตรกรนิยมใชวัสดุอินทรียและเศษ
ซากพืชดังกลาวไถกลบลงดินโดยงดใชสารเคมีนนั้ มีพนื้ ที่
ประมาณ 52,000 ไรทวั่ ประเทศ (18) พืชปุย สดมักถูกปลูก
กอนหรือหลังปลูกขาว เกือบทั้งหมดเปนพืชตระกูลถั่ว
ซึ่งสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได เมื่อถูกไถกลบ
ลงสูดินจะปลดปลอยไนโตรเจนผานกระบวนการยอย
สลาย และไนโตรเจนนั้นเปนธาตุอาหารหลักที่จําเปนตอ
การเจริญเติบโตของพืช จึงทําใหสามารถเพิม่ ผลผลิตของ
ขาวทีป่ ลูกตามได (19) Kaewpradit และคณะ (5) ไดศกึ ษา
อิทธิพลของการไถกลบฟางขาวและซากถัว่ ลิสงพบวาทัง้ รูปที่ 1. ศักยภาพการทําใหโลกรอนรวมของกาซเรือน
สองกรรมวิธีสามารถเพิ่มผลผลิตของขาวขาวดอกมะลิ
กระจกทุกชนิด (14)
105 ไดมากกวาการใชปุยเคมีในอัตราแนะนํา
ดิ น เ ป น แ ห ล ง ป ล ด ป ล อ ย ก า ซ
3. ภาวะโลกร อ นและแหล ง ของก า ซ คารบอนไดออกไซด 20% ของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดทั้งหมด ทั้งยังปลดปลอยกาซมีเทนและไนตรัส
เรือนกระจก
ออกไซดคิดเปน 12 และ 60 % ของปริมาณที่ปลดปลอย
ภาวะโลกรอนในปจจุบันสงผลกระทบตอโลก จากภาคกิจกรรมมนุษยทั้งหมด (14) โดยที่นาขาวคือ
สิ่งแวดลอม และสิ่งมีชีวิตในดานตาง ๆ มากมาย ความ แหลงปลดปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซดแหลง
รุนแรงของภาวะโลกรอนที่เพิ่มขึ้นนั้นเปนผลมาจาก หนึ่งในภาคเกษตรกรรม
ปริมาณกาซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่เพิ่มสูงขึ้น
ชั้นบรรยากาศประกอบดวยกาซเรือนกระจกหลายชนิด 4. กระบวนการเกิ ด ก า ซมี เ ทนและไน
ซึ่งแตละชนิดมีศักยภาพการทําใหโลกรอน (GWP) แตก
ตรัสออกไซดในสภาพนานํ้าฝนและนา
ตางกันออกไป กลาวคือ กาซคารบอนไดออกไซดมี GWP
เทากับ 1, มีเทน มี GWP เทากับ 21 และไนตรัสออกไซด ชลประทาน
มี GWP เทากับ 310 (14) เมือ่ คํานวณกาซเรือนกระจกทุก
พืน้ ทีท่ างการเกษตรของประเทศไทยมีประมาณ
ชนิดตามความเขมขนในบรรยากาศรวมกับคาศักยภาพ
131 ลานไร (16) แตพื้นที่ที่สามารถเขาถึงนํ้าชลประทาน
การทําใหโลกรอนพบวาคาดังกลาวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ไดมเี พียง 29 ลานไร (20) พื้นที่นอกเขตชลประทานนั้น
(รูปที่ 1)
ตองอาศัยนํ้าฝนเพียงอยางเดียวเพื่อทําการเกษตร นา
ขาวจึงสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทตามการใชนํ้า
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คือนาชลประทานและนานํ้าฝน ความแตกตางดังกลาว
สงผลใหสภาพแปลงนาแตกตางกันออกไปดวย (21) นา
ชลประทานเกษตรกรสามารถขังนํา้ ในแปลงนาไดตลอด
ฤดูปลูก ในขณะที่นานํ้าฝนนั้นแปลงนาจะมีสภาพแหง
หรือนํ้าขังสลับกันไปตามชวงเวลาและปริมาณนํ้าฝนที่
ไดรับ
นาชลประทานเมื่อมีปริมาณนํ้าเพียงพอ สวน
ใหญดินจะอยูภายใตสภาพนํ้าขังกอใหเกิดกระบวนการ
รีดักชั่น (reduction) แตนานํ้าฝนมักจะมีสภาพแหงและ
นํา้ ขังสลับกันไป สงเสริมใหเกิดกระบวนการออกซิเดชัน่
(oxidation) และ reduction สลับกันไปดวย ในกรณีที่
นาขาวมีสภาพนํ้าขัง ออกซิเจนจะถูกใชเปนตัวรับอิเล็ค
ตรอนจนหมดในกระบวนการหายใจของจุลินทรียดิน
กลุม ทีใ่ ชออกซิเจนในกระบวนการหายใจ (aerobes) หลัง
จากนัน้ จุลนิ ทรียด นิ กลุม ทีไ่ มใชออกซิเจนในกระบวนการ
หายใจ (anaerobes) จะทํางานในสภาพขาดออกซิเจน
(anaerobic) โดยใชอนุมูล NO3-, Mn4+, Fe3+, SO42- และ
ก า ซคาร บ อนไดออกไซด เป น ตั ว รั บ อิ เ ล็ ค ตรอนใน
กระบวนการหายใจตามลําดับ ซึ่งทําใหเกิดกาซไนตรัส
ออกไซด จ ากการรี ดิ ว ซ NO 3- และเกิ ด ก า ซมี เ ทนโดย
กระบวนการเกิดกาซมีเทน (methanogenesis) นอกจาก
นี้อินทรียวัตถุตางๆ ที่ใสหรือไถกลบแกดินนาสามารถ
เขาสูกระบวนการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนและได
สารประกอบที่เปนตัวกลาง (intermediate products)
หลายชนิดซึ่งเปนสารตั้งตน (substrate) ใหกับจุลินทรีย
ดินกลุมที่ผลิตกาซไนตรัสออกไซดและมีเทนในกรณีที่
นาขาวมีสภาพนํ้าขัง
4.1 กระบวนการเกิดกาซมีเทน (methanogenesis)
ก า ซมี เ ทนนั้ น เกิ ด ขึ้ น จากกระบวนการ
methanogenesis ซึ่ ง เป น กระบวนการทางชี ว วิ ธี
2 กระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาพ anaerobic
(i) คาร บ อนไดออกไซด รี ดั ก ชั่ น (carbon
dioxide reduction) เปนกระบวนการที่ใชกาซไฮโดรเจน
(H2) จากการยอยสลายกรดไขมัน (fatty acid) หรือ
แอลกอฮอล (alcohol) โดยใชกาซคารบอนไดออกไซด
เปนตัวรับอิเล็คตรอนในกระบวนการหายใจ ซึ่งกาซ
คารบอนไดออกไซดจะถูกรีดิวซเปนกาซมีเทน
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CH4 + 2H2O
CO2 + 4 H2
(ii) ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ค ลื่ อ น ย า ย ห มู เ ม ทิ ล
(transmethylation) ของ acetic acid หรื อ methyl
alcohol โดยจุลนิ ทรียก ลุม ทีส่ รางกาซมีเทน (methanogen)
ซึ่งยอยสลายกรดอะซิติก (acetic acid) ไดผลิตภัณฑ เปน
กาซคารบอนไดออกไซดและกาซมีเทน
CH3COO - + H+
CO2 + CH4 (22, 23)
4.2 กระบวนการเกิดกาซไนตรัสออกไซด
การให วั ส ดุ อิ น ทรี ย ปุ ย อิ น ทรี ย ห รื อ ปุ ย เคมี
ไนโตรเจนแกนาขาว สามารถนําไปสูการปลดปลอย
ไนโตรเจนในรูปกาซไนตรัสออกไซดได หากมี NO3- อยู
ในสภาพขาดออกซิเจน (anaerobic) ซึง่ ในนาขาวสามารถ
เกิดกาซไนตรัสออกไซดได 2 ทางคือ
(i) กระบวนการดีไนตริฟเคชั่นที่เกิดขึ้นโดย
แบคทีเรีย (bacterial denitrification)
แบคทีเรียบางชนิดสามารถใชออกซิเจนจาก
อนุมลู ของ NO3- เปนตัวรับอิเล็คตรอน (electron receptor)
แทนกาซออกซิเจนในกระบวนการหายใจ โดยมีลาํ ดับขัน้
ตอนการเกิดกระบวนการดีไนตริฟเ คชัน่ (denitrification)
ดังนี้
NO3NO2NO
N2O
N2
แบคทีเรียในกระบวนการ denitrification บาง
ชนิด ไมสามารถรีดิวซกาซไนตรัสออกไซด ใหเปน N2
ได ดังนั้นกาซไนตรัสออกไซดจึงเปนผลผลิตสุดทายของ
กระบวนการ
(ii) กระบวนการดี ไ นตริ ฟ เ คชั่ น ทางเคมี
(chemodenitrification)
เกิดขึ้นในสภาพที่มีการสะสมอนุมูล NO2- อยู
ในปริมาณมาก ซึ่ง NO2- จะสูญเสียไปในรูปกาซไนตรัส
ออกไซด โดยการทําปฏิกิริยากับอินทรียวัตถุ เปนการ
สรางสารประกอบ nitroso และ oximino เมือ่ สารประกอบ
ทั้ง 2 ทําปฏิกิริยากับ NO2- ในลําดับ nitrosation ทําใหเกิด
กาซไนโตรเจนชนิดตางๆ ขึ้น (24)
ไนโตรเจนทีถ่ กู ปลดปลอยออกมาจากกระบวน
การยอยสลายของเศษซากพืชจะอยูในรูปอนุมูล NH4+
ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเปนอนุมูล NO3- เมื่อนาขาวมีสภาพแหง
และสามารถถูกใชเปนตัวรับอิเล็คตรอนไดจากการทํางาน
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6. ผลของการไถกลบฟางขาวและพืช
ปุ ย สดต อ การปลดปล อ ยก า ซไนตรั ส
5. ผลของการไถกลบฟางขาวและพืชปุย ออกไซด
เศษซากของพืชปุยสดแตละชนิดเมื่อไถกลบ
สดตอการปลดปลอยกาซมีเทน
ของจุลินทรีย เกิดเปนกาซไนตรัสออกไซดไดเมื่อนาขาว
มีสภาพนํ้าขัง

การไถกลบฟางขาวและพืชปุย สดลงนา การใช
ปุย อินทรียท งั้ ปุย คอกหรือปุย หมักในนาขาว ลวนแตมผี ล
สงเสริมการปลดปลอยกาซมีเทน เนื่องจากเปนการเพิ่ม
ชีวมวลใหแกระบบนาขาว จุลินทรียกลุม methanogen
สามารถใชสารประกอบที่เปนตัวกลาง (intermediate
products) จากกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุเปนตัว
รับอิเล็คตรอนใน กระบวนการหายใจแทนออกซิเจนได
การศึกษาของ Neue และคณะ (25) รายงานวาการใหฟาง
ขาวอัตรา 5 ตันตอเฮกตาร สงเสริมใหมีกาซมีเทนเกิดขึ้น
มากกวาการใหปุยเคมี สอดคลองกับ Kaewpradit และ
คณะ (26) ซึ่งไดศึกษาปริมาณการปลดปลอยกาซมีเทน
สะสมจากนาชลประทานที่มีนํ้าขังตลอดฤดูการเพาะ
ปลูก พบวาการไถกลบฟางขาวนัน้ สงเสริมใหปริมาณกาซ
มีเทนสะสมตลอดฤดูปลูกสูงกวากรรมวิธคี วบคุมอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ
คุณภาพของเศษซากพืชซึ่งบงชี้โดย C:N ratio
มีผลโดยตรงกับปริมาณการปลดปลอยกาซมีเทน กลาว
คือฟางขาวและพืชปุยสดเมื่อถูกไถกลบลงสูดินนาจะ
เขาสูก ระบวนการยอยสลายผานการทํางานของจุลนิ ทรีย
ดิน ดังนั้นฟางขาวที่มี C:N ratio สูงเมื่อถูกไถกลบลงนา
จะมี ป ริ ม าณคาร บ อนอิ น ทรี ย ซึ่ ง เป น สารตั้ ง ต น ใน
กระบวนการเกิดกาซมีเทนสูงเชนกัน ดังเชนงานทดลอง
ของ Kaewpradit และคณะ (26) พบวาการไถกลบเศษ
ซากถั่วลิสง (C:N ratio เทากับ 18) สามารถลดปริมาณ
การปลดปลอยกาซมีเทนสะสมจากนาชลประทานที่มี
นํา้ ขังตลอดฤดูการเพาะปลูกลงอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
เมือ่ เปรียบเทียบกับการไถกลบฟางขาว (C:N ratio เทากับ
83) อยางไรก็ตามกรรมวิธีการไถกลบซากถั่วลิสงนั้นมี
ปริมาณกาซมีเทนสะสมตลอดฤดูปลูกสูงกวากรรมวิธี
ควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติดวยเชนกัน

ลงดินจะถูกยอยสลายดวยจุลินทรียดิน และปลดปลอย
ธาตุอาหารออกมาในปริมาณทีแ่ ตกตางกัน ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก บั
คุณภาพของซากพืช ไดแก ปริมาณคารบอน ไนโตรเจน
ลิกนิน โพลิฟนอล เซลลูโลส และเฮมิเซลลูโลส ที่เปนตัว
ชีว้ ดั ความยาก-งายในการยอยสลาย และสงผลใหปริมาณ
ของกาซไนตรัสออกไซดถกู ปลดปลอยออกมาตํา่ หรือสูง
ตามไปดวย Vityakon และคณะ (27) รายงานวาโพลิฟน อล
และลิกนินเปนสารยับยั้งการปลดปลอยไนโตรเจนและ
การสลายตัวของอินทรียวัตถุ นอกจากนี้ปริมาณโพลิฟ
นอลและลิกนินในเศษซากพืชยังเปนตัวกําหนดกิจกรรม
ของจุลินทรีย เนื่องจากเปนสวนที่ยอยสลายไดยาก ดัง
นั้นพืชปุยสดที่มีปริมาณลิกนินและโพลิฟนอลมากจะ
ทําใหการยอยสลายเกิดขึ้นชาและ Constantinides and
Fownes (28) รายงานวาปริมาณลิกนินและอัตราสวน
ลิกนิน+โพลิฟนอลตอไนโตรเจนมีความสัมพันธในทาง
ลบกับการปลดปลอยไนโตรเจน สอดคลองกับ Fox และ
คณะ (29) พบวาดัชนีของการปลดปลอยไนโตรเจนที่ดี
ทีส่ ดุ คือ อัตราสวนของ ลิกนิน+โพลิฟน อลตอไนโตรเจน
งานทดลองของ Khali and Inubishi (30) ศึกษาปริมาณ
การปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซดจากวัสดุเหลือใชจาก
การเกษตรทีม่ ี C: N ratio ตางกัน พบวาเศษซากพืชทีม่ คี า
C: N ratio สูงนั้นจะมีปริมาณการปลดปลอยกาซไนตรัส
ออกไซดนอ ยกวาเศษซากพืชทีม่ คี า C: N ratio ตํา่ กวา (รูปที่
2) ดังนัน้ การไถกลบเศษซากพืชปุย สดทีม่ ี C: N ratio หรือ
เศษซากพืชที่มีลิกนิน+โพลิฟนอลตอไนโตรเจนตํ่ายอม
สงเสริมใหมีปริมาณไนโตรเจนที่เปนประโยชนถูกปลด
ปลอยออกมาไดมาก จึงสามารถเกิดกาซไนตรัสออกไซด
ไดสงู ตามไปดวย อยางไรก็ตามฟางขาวเปนวัสดุอนิ ทรียท ี่
มี C: N ratio สูง เมือ่ ไถกลบลงสูด นิ มักพบวาเกิดกระบวน
การอิมโมบิไลเซชั่น (immobilization) และไนโตรเจนที่
เปนประโยชนตอพืชจะถูกปลดปลอยออกมาชาลง
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รูปที่ 2. ความสัมพันธระหวางการปลดปลอยกาซไน
ตรัสออกไซดและ C: N ratio ของพืชปุยสด
(28)
ดังเชนงานทดลองของ Huang และคณะ (31)
ซึง่ ทําการทดลองในสภาพนานํา้ ขัง พบวาการไถกลบฟาง
ขาวทําใหเกิดการปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซดนอย
กวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่
งานทดลองของ Kaewpradit และคณะ (26) กลับพบวา
กรรมวิธกี ารไถกลบฟางขาวนัน้ มีปริมาณการปลดปลอย
กาซไนตรัสออกไซดสะสม (cumulative nitrous oxide
emission) จากนาชลประทานทีม่ นี าํ้ ขังตลอดฤดูการเพาะ
ปลูกสูงกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
แมวาฟางขาวและพืชปุยสดที่ถูกไถกลบลงนา
จะมีผลตอการปลดปลอยกาซมีเทนและไนตรัสออกไซด
โดยตรง แตเนื่องจากกระบวนการเกิดกาซทั้งสองสวน
ใหญเกิดขึน้ จากการทํางานของจุลนิ ทรียด นิ ดังนัน้ ปจจัยสิง่
แวดลอมและการเขตกรรมตางๆที่มีผลตอการทํางานของ
จุลินทรียดิน ยอมมีผลตอการเกิดกาซทั้งสองดวยเชนกัน

7. ปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยกาซ
มีเทนและไนตรัสออกไซดจากนาขาว
7.1 ปจจัยที่มีผลตอการปลดปลอยกาซมีเทน
จากนาขาว
(i) การปลูกขาวและวิธีการเพาะปลูกขาว
Chawanakul และคณะ (32) พบวาดินชนิด
เดียวกันหากมีการปลูกขาว อัตราการปลดปลอยกาซ
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มีเทนจะสูงกวาดินที่ไมปลูกขาว เนื่องจากดินที่ใชปลูก
ขาวนั้นมีระบบราก (root system) ภายหลังเมื่อรากถูก
ยอยสลายกลายเปนอินทรียวัตถุ เกิดเปนสารตั้งตนใน
กระบวนการ methanogenesis การปลูกขาวในปจจุบัน
สามารถปลูกได 2 วิธีใหญๆ คือการหวาน (broadcasting)
และการปกดํา (transplanting) ซึ่งทั้ง 2 วิธีนี้มีวิธีการ
เตรียมดินที่ตางกัน โดยที่การปลูกขาวแบบปกดํานั้นจะ
มีการไถพรวนหลายครั้งเพื่อใหสามารถปกดําได นําไป
สูการทําลายโครงสรางดินทําใหดินทึบและเกิดสภาพ
ขาดออกซิเจน (anaerobic condition) มากกวานาหวาน
Corton และคณะ (33) รายงานวานาหวานสามารถลด
ปริมาณการปลดปลอยกาซมีเทนได 16-54 % เมื่อเปรียบ
เทียบกับนาดํา
(ii) ปริมาณนํ้าในดิน
เนือ่ งจากกระบวนการ methanogenesis เกิดขึน้
ในสภาพขาดออกซิเจน ดังนั้นความชื้นในดินจึงมีความ
สัมพันธในทางบวกกับการเกิดกาซมีเทน จากการศึกษา
ของ Yang and Chang (34) พบความสัมพันธในทางบวก
ระหวางปริมาณกาซมีเทนและปริมาณนํ้าในดินระหวาง
16.7 - 66.7 % โดยปริมาณนํ้าในดินระหวาง 50 – 66.7 %
เปนระดับที่เหมาะสมกับการเกิดกาซมีเทนมากที่สุด
(iii) ชนิดของปุยเคมี
การใสปุยเคมีมีผลตอการเกิดกาซมีเทนนอย
กวาปุยอินทรีย การใชปุยเคมีแอมโมเนียมซัลเฟตมีแนว
โนมที่จะลดการปลดปลอยกาซมีเทนไดมากกวาการใช
ปุย เคมีไนโตรเจนในรูปอืน่ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากปุย แอมโมเนียม
ซัลเฟตมีอนุมลู ซัลเฟต (SO42-) ซึง่ เปนตัวรับอิเล็คตรอนใน
ลําดับกอนหนาการเกิดกาซมีเทน และสงเสริมการเจริญ
เติบโตของแบคทีเรียทีส่ ามารถรีดวิ ซอนุมลู SO42- (sulfate
reducing bacteria) จึงยับยั้งการเจริญเติบโตรวมถึงลด
กิจกรรมของ methanogen (35)
(iv) ความเปนกรดเปนดางของดิน (soil pH)
และเนื้อดิน
กระบวนการเกิดกาซมีเทนเปนการทํางานของ
จุลินทรียดินกลุม methanogen ดังนั้น pH ของดินที่มีผล
ตอการทํางานของ methanogen ยอมมีผลตอการเกิดกาซ
มีเทนดวย ระดับ pH ของดินที่เหมาะสมตอการทํางาน
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ของจุลินทรียดินกลุม methanogen มีคาอยูระหวาง 5.06.5 (36)
เนื้อดินเปนลักษณะทางกายภาพของดินอีก
อย า งหนึ่ ง ที่ มี ผ ลให น าข า วปลดปล อ ยก า ซมี เ ทนใน
ปริมาณที่ตางกัน ดินที่มีเนื้อหยาบหรือมีปริมาณของ
อนุภาค sand มากจะปลดปลอยกาซมีเทนไดมากกวาดิน
ทีม่ เี นือ้ ละเอียดหรือมีอนุภาค clay มาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากดิน
ที่มีเนื้อละเอียดจะมีชองวางดินขนาดใหญ (macropore)
นอยกวา จึงสามารถจับ (trapped) กาซมีเทนไวในชอง
วางดินไดนานกวา ทําใหจุลินทรียดินกลุมที่ใชกาซมีเทน
(methanotroph) มีโอกาสออกซิไดซ (oxidized) กาซมีเทน
ใหเปนกาซคารบอนไดออกไซด ทําใหกาซมีเทนถูกปลด
ปลอยนอยลง
7.2 ปจจัยทีม่ ผี ลตอการปลดปลอยกาซไนตรัส
ออกไซดจากนาขาว
(i) ปริมาณอนินทรียไนโตรเจนในดิน
อนินทรียไ นโตรเจนเปนสารตัง้ ตนในกระบวน
การ denitrification จึงทําใหอนินทรียไนโตรเจนมีความ
สําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมการปลดปลอยกาซไนตรัส
ออกไซด ปุยเคมีไนโตรเจนในรูป ammonium ภายหลัง
ผานปฏิกิริยาไฮโดรไลซิส (hydrolysis) ไนโตรเจนจะอยู
ในรูปอนุมูล NH4+ นอกจากนี้ฟางขาวและพืชปุยสดที่
ผานกระบวนการยอยสลาย ไนโตรเจนจะถูกปลดปลอย
ออกมาในรูป NH4+ ผานกระบวนการแอมโมนิฟเคชั่น
(ammonification) ซึ่ง NH4+เปนสารตั้งตนในกระบวน
การไนตริฟเคชั่น (nitrification) ผลิตภัณฑที่ไดคืออนุมูล
NO 3- ซึ่ ง จะทํ า หน า ที่ เ ป น สารตั้ ง ต น ในกระบวนการ
denitrification ต่อไป มีผลทําให้ปริมาณอนุมูล NO3มีความสัมพันธทางบวกกับการปลดปลอยกาซไนตรัส
ออกไซด
(ii) สัดสวนระหวางอากาศและนํ้าในดิน
การสู ญ เสี ย ไนโตรเจนในรู ป ก า ซไนตรั ส
ออกไซดนั้นเกิดขึ้นจากกระบวนการ denitrification ซึ่ง
เกิดขึน้ ในสภาพขาดออกซิเจน การปลดปลอยกาซไนตรัส
ออกไซดจงึ ขึน้ อยูก บั สัดสวนระหวางอากาศและนํา้ ในดิน
ภายในชองวางระหวางเม็ดดิน (37) การปลดปลอยกาซไน
ตรัสออกไซดมคี วามสัมพันธใกลชดิ กับปริมาณนํา้ ในดิน
ปริมาณกาซไนตรัสออกไซดถูกปลดปลอยมากที่สุดเมื่อ

703

มีปริมาณนํ้าในดินมีคาอยูระหวาง 80-85 % ของ water
filled pore space (wfps)
(iii) ความเปนกรด-ดางของดินและเนื้อดิน
จุลินทรีย์ดินในกระบวนการ denitrification
ทํางานไดดเี มือ่ ดินมี pH มีคา ประมาณ 4.0-5.5 ขึน้ ไป (38)
โดยที่ Simek และคณะ (39) พบวา pH ระหวาง 6.6-8.3
เปนชวงทีเ่ หมาะสมตอการเกิด denitrification ดินเหนียว
มีแนวโนมปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซดสูงกวาดิน
ทรายปนรวน (loamy sand) รวนปนทราย (sandy loam)
และดินทราย (sand) (40) ทั้งนี้เนื่องจากพื้นผิวสวนใหญ
บนดินเหนียวมีประจุลบ ทําใหอนุมลู NH4+ ซึง่ เปนตัวตัง้
ตนกระบวนการ nitrification สามารถยึดเกาะไดมากกวา
อีกทัง้ ยังมีชอ งวางขนาดเล็ก (micropore) ซึง่ เปนทีอ่ ยูข อง
นํ้ามากกวา ลักษณะทั้ง 2 นั้นมีความสัมพันธทางบวกตอ
การเกิดกาซไนตรัสออกไซด
(iv) การไถพรวน
การไถพรวนเปนการเพิม่ ออกซิเจนและการระ
บายนํา้ แกดนิ การอัดตัวแนนของดินมีสาเหตุจากนํา้ หนัก
กดทับของรถแทรกเตอรหรือสัตวแทะเล็มลวนสงเสริม
การปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซด เนือ่ งจากเปนการลด
ปริมาณชองวางและอากาศในดิน นําไปสูส ภาพ anaerobic
และกระบวนการ denitrification

8. แนวทางการไถกลบฟางขาวและพืช
ปุยสดลงนาขาว
8.1 นาชลประทาน
งานทดลองหลายงานทดลองพบวาการเพิ่ม
อินทรียวัตถุหรือพืชปุยสดใหแกดินเปนการสงเสริมการ
ปลดปลอยกาซมีเทนใหเพิ่มขึ้น (25, 33, 4, 30, 26) แต
วิธีการจัดการปุยอินทรียหรือพืชปุยสดที่เหมาะสมนา
จะเปนแนวทางปฏิบัติในการใหปุยอินทรียหรือพืชปุย
สดแกนาขาวได Praphai และคณะ (41) พบวากรรมวิธีที่
ขังนํ้าทันทีภายหลังดินไดรับฟางขาวจะมีอัตราการปลด
ปลอยกาซมีเทนสูงกวาประมาณ 4-10 เทาของกรรมวิธี
ที่ทิ้งฟางขาวไวเปนเวลา 1 อาทิตยจึงทําการขังนํ้า ทั้งนี้
เนือ่ งจากกรรมวิธที ที่ งิ้ ฟางขาวไวเปนเวลา 1 อาทิตยกอ น
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การขังนํ้านั้น ฟางขาวจะเขาสูกระบวนการยอยสลายใน
สภาพที่ยังมีอากาศอยู กระบวนการ methanogenesis จึง
เกิดขึน้ นอยกวากรรมวิธที ขี่ งั นํา้ ทันทีหลังใสฟางขาว ซึง่
กรรมวิธที ขี่ งั นํา้ ทันทีหลังใสฟางขาวจะเกิดกระบวนการ
ยอยสลายภายใตสภาพ anaerobic ปริมาณกาซมีเทนทีเ่ กิด
ขึ้นจึงมากกวา
สอดคลองกับการเสนอแนวทางลดปริมาณกาซ
มีเทนจากนาขาวของ Le Mer and Roger (36) ที่รายงาน
วาปุย อินทรียห รือพืชปุย สดนัน้ หากดัดแปลงใหอยูใ นรูป
ที่ผานการหมักจะสามารถลดการเกิดและปริมาณการ
ปลดปลอยกาซมีเทนลงไดและยังเปนการปรับปรุงบํารุง
ดินดวย การใชปุยอินทรียหรือพืชปุยสดที่มีไนโตรเจน
เปนองคประกอบเมื่อใสลงสูดินสามารถลดการปลด
ปลอยกาซมีเทนลงได เนื่องจากกระตุนจุลินทรียดินให
เกิดกระบวนการมินเนอรัลไลเซชั่น (mineralization)
ซึ่งกระบวนการดังกลาวจุลินทรียดินจะใชคารบอนจาก
ปุยอินทรียหรือพืชปุยสดในการหายใจและการเจริญ
เติบโต ทําใหสามารถลดคารบอนที่เปนสารตั้งตนใน
กระบวนการ methanogenesis ลงได นอกจากนี้จากการ
ศึกษาของ Verma and Bhagat (42) พบวาการไถกลบฟาง
ขาวสาลีทผี่ า นการหมักแลว สามารถเพิม่ ผลผลิตแกขา วที่
ปลูกตามใหสูงกวาการใชฟางขาวสาลีที่ไมผานการหมัก
อีกดวย อยางไรก็ตาม Kaewpradit และคณะ (26) ไดศกึ ษา
ปริมาณการปลดปลอยกาซมีเทนในนาขาวตลอดฤดูปลูก
ภายหลังการไถกลบฟางขาวเปรียบเทียบกับการไถกลบ
ซากถั่วลิสงอยางเดียวและฟางขาวรวมกับซากถั่วลิลง
พบวาการไถกลบซากถั่วลิสงอยางเดียวและฟางขาวรวม
กับถั่วลิสงนั้นไมสามารถลดปริมาณการปลดปลอยกาซ
มีเทนลงไดแตกลับสงเสริมใหมกี ารปลดปลอยกาซมีเทน
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
8.2 นานํ้าฝน
นานํา้ ฝนมีสภาพแหงสลับเปยกซึง่ เปนสภาพที่
สงเสริมใหเกิดกาซไนตรัสออกไซด เนื่องจากไนโตรเจน
ที่ถูกปลดปลอยจากกระบวนการยอยสลายของเศษซาก
พืชจะถูกเปลี่ยนเปน NO3- ในสภาพแหง (aerobic) และ
อนุมลู NO3- ดังกลาวจะถูกรีดวิ ซเปนกาซไนตรัสออกไซด
ในสภาพนํา้ ขัง (anaerobic) ดังนัน้ นานํา้ ฝนทีเ่ กษตรกรไม
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สามารถควบคุมสภาวะของนํา้ ในแปลงนาได ดินนาจะอยู
ในสภาพ aerobic หรือ anaerobic สลับกัน การไถกลบ
เศษซากพืชตระกูลถั่วที่มีปริมาณไนโตรเจนสูง สงเสริม
ใหเกิดการปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซดในปริมาณมาก
ดังนัน้ การไถกลบฟางขาวจึงเปนแนวทางทีเ่ หมาะสมกวา
เชนการศึกษาของ Zou และคณะ (43) ทีพ่ บวาการไถกลบ
ฟางขาวสาลีและปุย หมักกากเมล็ดเรปซีดหลังสกัดเอานํา้
มันออกแลว (rapeseed cake) ซึ่งมี C:N ratio เทากับ 63.0
และ 7.9 ตามลําดับ ในนาที่มีสภาพเปยกสลับแหง พบ
วาการไถกลบเศษซากพืชทัง้ สองนัน้ สงเสริมใหมปี ริมาณ
การปลดปลอยกาซมีเทนเพิ่มขึ้น 252 % เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรรมวิธคี วบคุม อยางไรก็ตามการไถกลบฟางขาวสาลี
สามารถลดการปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซดได 17%
ในขณะที่การไถกลบปุยหมักกากเมล็ดเรปซีดสงเสริม
ใหมีการปลดปลอยกาซไนตรัสออกไซดสูงกวากรรมวิธี
ควบคุมถึง 19% ความชื้นในดินของนานํ้าฝนที่มีระดับ
ตํา่ นัน้ อาจทําใหฟางขาวทีถ่ กู ไถกลบเกิดการยอยสลายได
ชา การหมักฟางขาวกอนนําไปไถกลบจึงเปนอีกแนวทาง
ทีค่ วรพิจารณา นอกจากนีก้ ารใชฟางขาวคลุมดินก็เปนอีก
แนวทางที่สามารถใชในสภาพที่นานํ้าฝนเมื่อมีความชื้น
ในดินตํ่าไดดวย เพราะการคลุมดินจะชวยรักษาความชื้น
ในดินและยังสามารถเพิม่ ผลผลิต ประสิทธิภาพการใชนาํ้
และลดประชากรวัชพืชไดอีกดวย (44)

9. สรุป
นอกจากการเขาถึงการใชนํ้าซึ่งเปนตัวกําหนด
สภาพ aerobic หรือ anaerobic ของดินนาจะมีความสําคัญ
ตอชนิดและปริมาณการปลดปลอยกาซเรือนกระจกแลว
คุณภาพของฟางขาวและพืชปุยสดที่ใชในการไถกลบ
ยังเปนปจจัยที่ควรพิจารณาควบคูกันไปในการจัดการ
ฟางขาวและพืชปุยสดเพื่อไถกลบในภาวะโลกรอน นา
ขาวชลประทานที่เกษตรกรสามารถเขาถึงและขังนํ้าได
ตลอดฤดูปลูก สภาพดังกลาวนั้นจะสงเสริมใหเกิดกาซ
มีเทนในปริมาณมาก การไถกลบพืชปุยสดที่มี C:N ratio
ตํ่าและมีปริมาณไนโตรเจนสูงนั้นเหมาะสมมากกวาการ
ไถกลบฟางขาว อยางไรก็ตามหากเกษตรกรตองการใช
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ฟางขาวเปนวัสดุอินทรียในการไถกลบนั้น การไถกลบ
ฟางขาวไวเปนเวลา 1 อาทิตยกอนการขังนํ้า (41) การ
หมักฟางขาวกอนการไถกลบ (42) หรือการระบายนํ้า
ออกจากแปลงนาเพื่อหลีกเลี่ยงสภาพนํ้าขังตลอดทั้งฤดู
ปลูกเปนแนวทางการจัดการนํา้ ทีส่ ามารถชวยลดปริมาณ
การปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (4) ในขณะที่นานํ้าฝนที่มีสภาพเปยกสลับแหง
จะเอื้อใหเกิดกาซไนตรัสออกไซดจึงควรหลีกเลี่ยงพืช
ปุยสดเพราะสงเสริมใหเกิดการปลดปลอยกาซไนตรัส
ออกไซดเพิ่มมากขึ้น ฟางขาวที่มี C:N ratio สูงเปนวัสดุ
อินทรียที่เหมาะสม (31) อยางไรก็ตามการไถกลบฟาง
ขาวที่มีอัตราสวนC:N ratioสูงในสภาพแหงนั้น อาจสง
เสริมทําใหเกิดกระบวนการ immobilization ภายหลังการ
ไถกลบได ดังเชนงานทดลองของ Vityakon และคณะ (27)
การใชฟางขาวหมักจึงเปนแนวทางที่นาจะสงผลดีตอ
ผลผลิตขาวมากกวาวิธอี นื่ ๆ ถึงแมวา ภาวะโลกรอนจะทวี
ความรุนแรงมากขึ้นในปจจุบันและการไถกลบเศษซาก
พืชลงนา อาจจะสงเสริมใหปริมาณการปลดปลอยกาซ
เรือนกระจกเพิ่มขึ้นในบางสภาพ หากเกษตรกรมีความ
เขาใจการจัดการฟางขาวและพืชปุยสด ยอมเพิ่มความ
อุดมสมบูรณของดินนาและลดความรุนแรงของภาวะโลก
รอนได อยางไรก็ตามการไถกลบฟางขาวและพืชปุยสด
ลงนาโดยคํานึงถึงปริมาณการปลดปลอยกาซมีเทนและ
ไนตรัสออกไซดนั้น ควรศึกษาเพิ่มเติมควบคูกับผลผลิต
ขาวที่ไดรับ เพื่อใหเกิดแนวทางปฏิบัติที่สามารถรักษา
เสถียรภาพผลผลิตขาว ความยัง่ ยืนของระบบนาขาวและ
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตอไป

10. เอกสารอางอิง
(1)

(2)

IRRI (International Rice Research Institute)
[Internet]. 2012 [cited 2012 October 15]. Rice
production and processing. Available from:
http://www.irri.org.
Toomsan B, Limpinuntana V, Sripa P,
Phaophuree P, Maneekan S, Sanitchon J, et al.
Nitrogen fixation of some groundnut varieties

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

and nitrogen residual effect on rice. Report of
National Groundnut Seminar XI. Jansomthara
hotel, Ranong province, 17-21 May 1993;1996.
Thai.
McDonagh, J F, Toomsan B, Limpinuntana V,
Giller K E. Grain legumes and green manures as
pre-rice crops in Northeast Thailand I. Legume
N2 fixation, production and residual nitrogen
benefit to rice. PLANT SOIL. 1995; 177:
111-126.
Yang Shang-Shyng, Chang Hsiu-Lan.
Effect of green manure amendment and
flooding on methane emission from paddy
fields. CHEMOSPHERE - Global Change
Science. 2001; 3: 41-49.
Kaewpradit W, Toomsan B, Vityakon P,
Limpinuntana V, Saenjan P, Jogloy S, et al. Mixing
groundnut residues and rice straw to improve rice
yield and nitrogen use efficiency. FIELD CROP
RES. 2009; 110: 130-138.
Datta A, Santra S C, Adhya T K. Relationship
between CH4 and N2O flux from soil and their
ambient mixing ratio in A Riparian rice-based
agroecosystem of tropical region. J ENV
MONIT. 2001; 13 (12): 3469-3474.
Insum H, Wett B. Control of GHG emission at the
microbial community level. WASTE MANAGE.
2008; 28 (4): 699-706.
Forster P, Ramaswamy V, Artaxo P, Berntsen
T, Betts R, Fahey D W, Haywood J, Lean J,
Lowe D C, Myhre G, Nganga J, Prinn R, Raga
G, Schulz M, Van Dorland R. Changes in
atmospheric constituents and in radiative
forcing. In: Solomon S, Qin D, Manning M,
Chen Z, Marquis M, Averyt K B, Tignor M,
Miller H L, Editors. Climate Change 2007: the
Physical Science Basis. Contribution of Working

706

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

KKU Res. J. 2013; 18(4)

Group I to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change.
Cambridge University Press, Cambridge, United
Kingdom and New York, NY, USA. 2007.
Datta A, Santra S C, Adhya T K. Effect of
inorganic fertilizers (N, P, K) on methane
emission from tropical rice field of India,
ATMOS ENVIRON. 2012; http://dx.doi.
org/10.1016/j.atmosenv.2012.09.001
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change). Changes in atmospheric constituents
and in radiative forcing. In: Climate Change
2007: The Physical Science Basis, Contribution
of Working Group I to the Fourth Assessment
Report of the Intergovernmental Panel on
Climate Change. Cambridge University Press,
Cambridge, UK. 2007.
Wang J Y, Jia J X , Xiong Z Q, Khalil M A K,
Xing G X. Water regime–nitrogen fertilizer–straw
incorporation interaction: Field study on nitrous
oxide emissions from a rice agroecosystem in
Nanjing, China. AGRIC ECOSYST ENVIRON.
2011: 141; 437– 446.
Khalil M A K, Rasmussen R A, Shearer M J.
Atmospheric nitrous oxide: patterns of global
change during recent decades and centuries.
CHEMOSPHERE. 2002: 47; 807–821.
CDIAC (Carbon Dioxide Information Analysis
Center) [Internet]. 2012 [cited 2012 October 15].
Carbon Dioxide Information Analysis Center.
Available from: http://cdiac.esd.ornl.gov.
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) [Internet]. 2007 [cited 2012 October
19] Available from: URL:http://www.oae.go.th
Nitaya Nakranad Milln, Bhunchop
Shutamanuswong. 2008. How organic agriculture
mitigate global warming. Green research. 2008;
5 (10): 8-11. Thai.

(16) Office of Agricultural Economics [Internet].
2012 [cited 2012 October 19]. Agricultural
economical data. Land use. Available from:
URL:http://www.oae.go.th. Thai.
(17) Gadde B, Menke C, Wassmann R. Rice straw
as a renewable energy source in India, Thailand,
and the Philippines: Overall potential and
limitations for energy contribution and
greenhouse gas mitigation. BIOMASS
BIOENERG. 2009; 33: 1532-1546.
(18) Institute of trade strategies, [Internet]. 2013
[cited 2013 January 19]. Continuous growing of
potential marketing. Available from: http://
utcc2.utcc.ac.th/tradestrategies/article_trade/
article_2.htm.
(19) Peoples M B, Faizah A W, Rerkasem B,
Herridge D F. Methods for evaluating nitrogen
fixation by nodulated legume in the field.
Australian Center for International Agriculture
Research. Canberra : 76p; 1989.
(20) Information center, Department of Agricultural
Extension [Internet]. 2012 [cited 2012 October
10]. Irrigation Project Annual Report 2011.
Available from: http://www.rid.go.th/2009/_
data/docs/stat53.pdf.
(21) Khao Khaw foundation [Internet]. 2012
[cited 2012 October 10]. Type of rice.
Available from: http://www.khaokwan.org/
rice.html.
(22) Vogels G D, Keltjens J T, Van De Drift C.
Biochemistry of CH4 production. In: Zehnder A J
B, editor, Biology of Anaerobic Microorganisms.
John Wiley & sons; 1988.
(23) Patcharee Sanjan. Paddy Soil Science.
Department of Soil Science, Faculty of
Agriculture, Khon Kaen University; 1998.
(24) Stevenson F J. Cycles of soil: carbon, nitrogen,
phosphorus, sulfur, micronutrient. John Wiley

707

KKU Res. J. 2013; 18(4)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

and Sons. New York. USA; 1986.
Neue H U, Wassmann R, Lantin R S, Alberto
MA C R, Anuda J B, Javellana A M. Factors
affecting methane emission from rice fields.
ATTMOS ENVIRON. 1995; 30: 1751-1754.
Kaewpradit W, Toomsan B, Vityakon P,
Limpinuntana V, Saenjan P, Jogloy S, et al.
Regulating mineral N release and greenhouse
gas emissions by mixing groundnut residues and
rice straw in field conditions. EUR J SOIL SCI.
2008; 59: 640-652.
Vityakon P, Meepech S, Cadisch G, Toomsan B.
Soil organic matter and nitrogen transformation
mediated by plant residues of different qualities
in sandy acid upland and paddy soil. NETH J
AGR SCI. 2000; 48: 1-16.
Constantinides M, Fownes J S. Nitrogen
mineralization from leaves and litter of tropical
plant : Relationship to nitrogen, lignin, and
soluble polyphenol concentration. SOIL BIOL
BIOCHEM. 1994; 26: 49-55.
Fox R H, Myers R J, Vallis I. The nitrogen
mineralization rate of legume residues in the
soil as influenced bytheir polyphenol, lignin
and nitrogen contents. PLANT SOIL. 1990;
129:251-259.
Khalil M I, Inubishi K. Possibilities to reduce
rice straw-induced global warming potential of
a sandy paddy soil by combining hydrological
manipulations and urea-N fertilizations. SOIL
BIOL BIOCHEM. 2007; 39: 2675–2681.
Huang Y, Zou J, Zheng X, Wang Y, Xu X. Nitrous
oxide emissions as influenced by amendment
of plant residues with different C:N ratios. SOIL
BIOL BIOCHEM. 2004; 36: 973-981.
Chawanakul S, Chaiprasert P, Towprayoon
S, Tanticharoen M. Methane production and

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

population dynamics of acetoclastic methanogens in rice rooted and non-rooted soils. 17th
World Congress of Soil Science. 14-20 August
2002. Queen Sirikit National Convention Center.
Bangkok. Thailand. 11p; 2002.
Corton T M, Bajita J B, Grospe F R, Pamplona R R,
Asis Jr. C A , Wassmann R, et al. 2000. Methane
emission from irrigated and intensively managed
rice fields in Central Luzon (Philippines). NUTR
CYCL AGROECOSYS. 2000; 58 (1-3): 37-53.
Yang S S, Chang H L. Effect of environmental
conditions on methane production and emission
from paddy soil. AGRIC ECOSYST ENVIRON.
1998; 69:69-80.
Denier van der Gon, Neue H U. Impact of gypsum
application on the methane emission from a
wetland rice field. GLOBAL BIOGEOCHEM
CY. 1994; 8: 127-134.
Le Mer J, Roger P. Production, oxidation, emission
and consumption of methane by soils: a review.
EUR J SOIL BIOL. 2001; 37:25-50.
Skiba U, Smith K A. The control of nitrous oxide
emissions from agriculture and natural soils.
CHEMOSPHERE – Global Change Science.
2000; 2: 379 -386.
Sakhon Phongphan. Improve efficiency of
nitrogen fertilizer in paddy field. Soil and
Fertilizer Journal. 1987; 9(3):22 – 28. Thai.
Simek M, Jisova L, Hopkins D W. What is the
so-called optimum pH for denitrification in soil ?
SOIL BIOL BIOCHEM. 2002; 34: 1227 – 1234.
Hong Ding, Cai Guixin, Wang Yuesi, Chen
Deli. Nitrification-dentritication loss and N2O
emission from urea applied to crop-soil systems
in North China plain. 17th World Congress of
Soil Science. 14-20 August 2002. Queen Sirikit
National Convention; 2002.

708

KKU Res. J. 2013; 18(4)

(41) Praphai Chairoj, Suphakan Loanmanee, (43) Zou J, Y Huang, J Jiang, X Zheng, Ronald L R. A
Watanabe T, Tsuruta H, Minami K. Nitrous oxide
3-year field measurement of methane and nitrous
emission from upland soil. Soil and Fertilizer
oxide emissions from rice paddies in China:
Journal. 1998; 20 (4): 136 – 146. Thai.
effect of water regime, crop residue, and fertilizer
(42) Verma T S, Bhagat R M. Impact of rice straw
application. GLOBAL BIOGEOCHEM CY.
management practices on yield, nitrogen uptake
2005; 19: GB2021, doi:10.1029/2004GB002401.
and soil properties in a wheat-rice rotation in (44) Bijay-Singh, Shan Y H, Johnson-Beebout S E,
northern India. FERT RES. 1992; 33: 97-106.
Yadvinder-Singh, Buresh R J. Chapter 3 crop
residue management for lowland rice-based
cropping systems in Asia. ADV AGORN. 2008;
98: 117-199.

