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Abstract: The objective of this study was to determine organic carbon types and soil aggregate sizes Induce in
methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) formation in paddy soils. Loam and sandy loam soil were studied.
Each soil was separated into 6 aggregate-size fractions : <4 mm (bulk soil), 4-2 mm (large macro-aggregate,
LMa), 2-1 mm (medium macro-aggregate, MMa), 1-0.25 mm (small macro-aggregate, SMa), 0.25-0.053 mm
(micro-aggregate, Mi) and <0.053 mm (fine micro-aggregate, FMi). Each aggregate fraction was uncrushed and
crushed. Soil organic carbon (SOC) and labile organic carbon (LOC) content as well as non-LOC:SOC ratio
were determined. Each soil-aggregate fraction (uncrushed and crushed) was anaerobically incubated for 14
days and measured for CH4 and CO2 production potential. The results found that LOC was more suitable source
of SOC induced for CH4 and CO2 production potential than non-LOC was. Average LOC contents of loam and
sandy loam were 0.78 mg/kg and 0.70 mg/kg, while average non-LOC:SOC ratio were 0.94 and 0.90,
respectively. LOC content and non-LOC:SOC ratio of loam were significantly more than those of sandy loam. In
loam soil, CH4 formation locations were founded a lot in aggregate sizes of 2-1 mm followed by 1-0.25 mm and
4-2 mm, while in sandy loam soil was in 2-1 mm. CO2 formation of loam soil was located more in aggregate size
of 2-1 mm, while of sandy loam soil were 2-1 mm, <0.053 mm and 1-0.25 mm.
Keywords: Soil organic carbon, methane, carbon dioxide, soil aggregate
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บทคัดย่ อ: งานวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาชนิดของอินทรี ย์คาร์ บอนในดินและขนาดเม็ดดินที่ก่อให้ เกิดก๊ าซมีเทน
(CH4) และคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) ในดินนา โดยทาการศึกษากับดินร่ วนและดินร่วนปนทรายที่ถกู แยกออกเป็ น 6 กลุม่
ขนาดเม็ดดิน <4 มม. (bulk soil), 4-2 มม. (large macroaggregate, LMa), 2-1 มม. (medium macroaggregate, MMa),
1-0.25 ม ม . (small macroaggregate, SMa), 0.25-0.053 ม ม . (microaggregate, Mi) แ ล ะ <0.053 ม ม . (fine
microaggregate, FMi) ซึ่งแต่ละกลุ่มขนาดนันมี
้ ทงไม่
ั ้ ถูกบด (uncrushed) และที่ถูกบด (crushed) วางแผนการทดลอง
แบบ Factorial in Completely Randomized Design (CRD) แต่ละเนือ้ ดินมี12 ตารับทดลอง ทา 3 ซา้ วิเคราะห์ ปริ มาณ
อินทรี ย์ คาร์ บอนในดิ น (SOC) อิ นทรี ย์ คาร์ บอนที่ ย่อยสลายง่าย (LOC) และสัดส่วนคาร์ บอนที่ ย่อยสลายยาก (nonLOC:SOC) แล้ วทาการบ่มดินในสภาพไร้ ออกซิเจน นาน 14 วัน และวิเคราะห์ปริ มาณก๊ าซ CH4 และ CO2 ผลการทดลอง
พบว่าสาร LOC เป็ นแหล่งของอินทรี ย์คาร์ บอนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊ าซ CH4 และ CO2 มากกว่าสาร non-LOC ซึ่งเป็ น
สารอินทรี ย์ที่ย่อยสลายยาก ค่าเฉลี่ยปริ มาณ LOC ของดินร่วนและดินร่ วนปนทรายมีค่า 0.78 มก./กก. และ 0.70 มก./กก.
และมี ค่ าเฉลี่ ย สัด ส่ วน non-LOC:SOC 0.94 และ 0.90 ตามล าดับ โดยที่ ดิ น ร่ ว นมี ป ริ ม าณ LOC และสัด ส่ วน nonLOC:SOC มากกว่าของดินร่ วนปนทราย ตาแหน่งของการเกิดก๊ าซ CH4 ในดินร่ วนเกิดมากที่เม็ดดินขนาด 2-1 มม. ตาม
ด้ วยเม็ดดินขนาด 1-0.25 มม. และ 4-2 มม. ส่วนในดินร่ วนปนทรายก๊ าซ CH4 เกิดมากที่เม็ดดินขนาด 2-1 มม. ในขณะที่
การเกิดก๊ าซ CO2 ของดินร่วนเกิดมากที่เม็ดดินขนาด 2-1 มม. ส่วนของดินร่ วนปนทรายก๊ าซ CO2 เกิดมากที่เม็ดดินขนาด
2-1 มม. ตามด้ วยเม็ดดินขนาด <0.053 มม. และ 1-0.25 มม.
คาสาคัญ: อินทรี ย์คาร์ บอนในดิน มีเทน คาร์ บอนไดออกไซด์ เม็ดดิน

คานา
การปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกจากดินเกษตรกรรมมี
ปริ มาณเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ เกิดสภาวะโลกร้ อน
และการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Smith et al.,
2008) ก๊ าซเรื อนกระจกที่ ส าคั ญ คื อ มี เทน (CH4)
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) และไนตรัสออกไซด์ (N2O) ซึ่ง
ก๊ าซ CH4 มี ศั ก ยภาพในการก่ อ ให้ เกิ ด ภาวะโลกร้ อน
มากกว่ า CO2 ถึ ง 25 เท่ า (Ali et al., 2015) ในปี ค.ศ.
2005 ก๊ าซ CH4 ถูกปลดปล่อยจากนาข้ าวทัว่ โลกประมาณ
25.6 ล้ านตั น /ปี (IPCC, 2007) พั ช รี และคณะ (2558)
รายงานว่าปริ มาณก๊ าซ CH4 และ CO2 ที่ปล่อยจากดินนา
ร่ วนมี ม ากถึ ง 0.76 และ 4.01 ตันคาร์ บ อน/เฮกแตร์ /ฤดู
ปลูก
ดิ น ประกอบด้ วยเม็ ด ดิ น ขนาดต่ า ง ๆ และ
อิ นทรี ยวัตถุในดิ น ขนาดของเม็ ดดิ นจะเป็ นตัวก าหนด
โครงสร้ างของช่องว่างภายในดิน โดยทั่วไปดินเนือ้ หยาบ
จะมีปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอนในดิน (soil organic carbon,
SOC) ต่ ากว่าในดิ นเนื อ้ ละเอี ยด (Mangalassery et al.,
บอนสองชนิ
ด ด
2013) ซึง่ SOC ประกอบด้
ประกอบด้ววยอิยอินนทรีทรีย์คยาร์
์ คาร์
บอนสองชนิ
.

ได้ แก่ อิ น ทรี ย์ ค าร์ บอนที่ ส ลายง่ า ย (labile organic
carbon, LOC) อาทิ โพลีแซคคาไรด์ (Yang et al., 2017)
และสารอิ น ทรี ย์ คาร์ บ อนที่ ย่ อ ยสลายยาก (non labile
organic carbon, non-LOC) อาทิ ฮิ วมัส (ชาญยุทธ และ
คณ ะ, 2560; Hobley et al., 2016) ปริ ม าณ SOC จะ
ขึ น้ อยู่ กั บ ประเภทของเนื อ้ ดิ น และขนาดของเม็ ด ดิ น
นอกจากนัน้ ขนาดของเม็ ดดิน (aggregate size) ยังบ่งชี ้
ถึงตาแหน่ง (location) ของการกักเก็บอินทรี ย์คาร์ บอน ซึ่ง
เม็ดดินที่มีขนาดต่างกันจะสะสม SOC ในปริ มาณต่างกัน
(Fernandez et al., 2010; Helgason et al., 2010) โดย
ที่ดินเนื ้อละเอียดมีแนวโน้ มที่จะสร้ างเม็ดดินขนาดเล็กที่
เสถี ย ร (stable microaggregates) ขณะเดี ย วกั น SOC
จะถูกกักเก็บอยู่ภายในเม็ดดินทาให้ ถกู ปกป้องได้ ง่ายกว่า
ในดิ น เนื อ้ หยาบที่ มี แ นวโน้ มสร้ างเม็ ด ดิ น ขนาดใหญ่
(macroaggregate) (Puttaso et al., 2013) ท าให้ ขนาด
ของเม็ ด ดิ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ปริ ม าณการกั ก เก็ บ อิ น ทรี ย์
คาร์ บอน ในขณะเดียวกัน SOC เป็ นแหล่งกาเนิดของก๊ าซ
CH4 และ CO2 (พั ชรี และคณะ, 2558; Ro et al., 2011)
เม็ดดินจึงมีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งต่อการผลิตและการ
ปล่ อ ยก๊ าซเรื อ นกระจกจากดิ น Mangalassery et al.
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(2013) ราย งาน ว่ าก ารป ล่ อ ย ก๊ าซ CH4 และ CO2
(emission) ในดินเนื ้อละเอียดจะน้ อยกว่าในดินเนื ้อหยาบ
แม้ ว่าดินเนือ้ ละเอียดจะมีปริ มาณ SOC มากกว่าก็ ตาม
แต่สาหรับก๊ าซ CO2 ซึง่ ปล่อยออกมากในดินเนื ้อหยาบนัน้
พบว่าปล่อยออกปริ มาณมากมากจากเม็ดดินขนาดใหญ่
SOC นัน้ ประกอบด้ วย LOC และ non-LOC ซึ่ง
ปริ มาณของ SOC, LOC และ non-LOC คาดว่าน่าจะมี
ผลต่ อการผลิ ตก๊ าซ CH4 และ CO2 ในดิ นนา ในขณะที่
ข้ อมูลเกี่ ยวกับขนาดของเม็ ดดิ นที่ ได้ จากการแยกกลุ่ม
ขนาดเม็ดดินต่อปริ มาณของ SOC, LOC, non-LOC และ
การผลิตก๊ าซ CH4 และ CO2 ยังมีข้อมูลน้ อยมาก การแยก
กลุ่มขนาดเม็ดดินจะทาให้ ทราบถึงตาแหน่งของการผลิต
ก๊ าซ CH4 และ CO2 ในดิ น ในขณะเดียวกันไม่พบข้ อมูล
การศึ กษาเกี่ ยวกั บ ปริ ม าณของ SOC, LOC และ nonLOC ของเม็ดดินขนาดต่าง ๆ ที่คาดว่ามีผลต่อตาแหน่ง
และปริ มาณการผลิ ต ก๊ าซ CH4 และ CO2 ในดิ นนาของ
ประเทศไทย
อย่างไรก็ ตามในดิ นโดยทั่วไปจะมี SOC, LOC
และ non-LOC เป็ นองค์ประกอบอยู่ ซึ่งอยู่ตามบริ เวณผิว
ของเม็ดดิน ที่ถกู กักเก็บอยู่ระหว่างอนุภาคดินภายในเม็ด
ดิ น และที่ ถูกกักเก็ บอยู่ภายในช่ องว่างระหว่างเม็ ดดิ น
ในทางทฤษฎี ก ารบด (crushing) เม็ ด ดิ น จะท าให้ ได้
ปริ ม าณอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนส่ วนที่ ถู ก กั ก เก็ บ อยู่ ระหว่ าง
อนุภาคดินภายในเม็ดดินและส่วนที่ถกู กักเก็บอยู่ภายใน
ช่องว่างระหว่างเม็ ดดิ นแสดงออกมาได้ ให้ ใกล้ เคี ยงกับ
ปริ ม าณจริ ง หากบ่ ม เม็ ด ดิ น ที่ บ ดจะท าให้ จุ ลิ น ทรี ย์
สามารถเข้ าถึ งและใช้ ประโยชน์ จากอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อน
เห ล่ านั ้น เพื่ อ ผลิ ต ก๊ าซ CH4 แ ละ CO2 ได้ ง่ าย ขึ ้น
สมมุ ติ ฐานของการไม่ บ ดและการบดเม็ ด ดิ น ท าให้ ได้
ปริ มาณ SOC, LOC และ non-LOC ต่างกัน และทาให้ มี
ผลต่อปริ มาณการผลิตก๊ าซ CH4 และ CO2 ต่างกัน อันจะ
นาไปสูค่ วามเข้ าใจเกี่ยวกับการใช้ สารอาหาร (substrate)
ที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊ าซ CH4 และ CO2 ดังนันจึ
้ งต้ อง
ท าการแยกกลุ่ ม ขนาดเม็ ดดิ น (soil-aggregate-size
fraction) ทาการบดเม็ดดินของกลุ่มขนาดต่าง ๆ และทา
การบ่มเม็ดดินเหล่านันควบคู
้
่ไปกับการบ่มของเม็ดดินที่ไม่
บด งานวิจยั นี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของอินทรี ย์

คาร์ บอนในดินรวมถึงกลุ่มขนาดเม็ดดินที่ก่อให้ เกิ ดก๊ าซ
CH4 และ CO2 ในดินนา

อุปกรณ์ และวิธีการ
ตัวอย่ างดินที่ศึกษาและการแยกกลุ่มขนาดเม็ดดิน
เก็ บ ตั วอ ย่ างดิ น น าเนื ้อ ดิ น ร่ ว น (loam,
Ratchaburi soil series, Rb) และดิ น นาร่ ว นปนทราย
(sandy loam, Ubon soil series, Ub) ที่แปลงนาเกษตรกร
ในจังหวัดขอนแก่น ที่ความลึก 0-15 ซม. ผึ่งในที่ร่มแล้ ว
ร่อนผ่านตะแกรงรู ขนาด 4 มม. นาดินทังสองเนื
้
้อดินมาทา
การแยกกลุ่มขนาด (aggregate size fraction) โดยชั่งดิน
ขนาด <4 มม. (bulk soil) จ านวน 100 ก. มาแยกกลุ่ ม
ขนาดเม็ดดินด้ วยวิธี dry sieving โดยใช้ เครื่ องเขย่า W.S.
Tyler RX-29-10 Ro-Tap Shaker 1,450 รอบ/นาที นาน 2
นาที แยกออกเป็ นกลุ่ม เม็ ด ดิ น ได้ แก่ ขนาด 4-2 มม.
(LMa), 2-1 มม. (MMa), 1-0.25 มม. (SMa), 0.25-0.053
มม. (Mi) และ < 0.053 มม. (FMi) (ดัดแปลงจาก Demirel
and Scherer, 2008; Mangalassery et al., 2013;
Puttaso et al., 2013; Zheng et al., 2007)
ดาเนินการทดลองประกอบด้ วย 2 การทดลอง
ย่อยกับดิน 2 เนื ้อดินคือ ดินร่วนและดินร่วนปนทราย โดย
ของแต่ละดินได้ ทาการบ่มตัวอย่างเม็ดดินกลุม่ ขนาดต่าง ๆ
ทีไ่ ม่บด (uncrushed) และขณะเดียวกันทาการบ่มเม็ดดิน
ของกลุม่ ขนาดต่าง ๆ ที่ถกู บด (crushed) ไปพร้ อมกัน วาง
แ ผ น ก า ร ท ด ล อ ง แ บ บ factorial in completely
randomized design (CRD) ทาการบ่มตารับละ 3 ซ ้า แต่
ละการทดลองย่อยมี 12 ตารับจานวน 36 ขวด รวมทังการ
้
ทดลองมีทงหมด
ั้
72 ขวด
ส่วนการวิเคราะห์ สมบัติทางกายภาพและเคมี
ของดิน ได้ แก่ ความหนาแน่นรวมของดิน (bulk density)
(Baver et al., 1972) เนื ้ อ ดิ น (soil texture) โด ย วิ ธี
Bouyoucos hydrometer ความเป็ นกรด-ด่างของดิน (pH
1:5 H2O) โดยวิ ธี pH meter (Mc Lean, 1982) ปริ ม าณ
อินทรี ย์คาร์ บอนในดิน (soil organic carbon, SOC) โดย
วิ ธี dichromate oxidation (Walkley and Black, 1934)
ขณะที่การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของเม็ดดินกลุ่มขนาด
ต่าง ๆ นัน้ ได้ ทาการวิเคราะห์ หาปริ มาณ SOC, ปริ มาณ
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อิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนส่ วนที่ ย่ อ ยสลายง่ า ย (labile organic
carbon, LOC) โ ด ย วิ ธี permanganate oxidation
(Moody and Cong, 2008) ส่วนปริ มาณอินทรี ย์คาร์ บอน
ส่วนที่ย่อยสลายยาก (non labile organic carbon, nonLOC) คานวณจาก ปริ มาณ SOC ลบด้ วยปริ มาณ LOC
และคานวณหาสัดส่วนของ non-LOC:SOC ทัง้ นี เ้ พื่ อให้
เข้ าใจปริ มาณของอินทรี ย์คาร์ บอนที่ถกู กักเก็บ อาทิ SOC,
LOC และ non-LOC ในเม็ดดินแต่ละกลุม่ ขนาด จึงทาการ
วิเคราะห์ ปริ มาณ SOC และ LOC ในเม็ ดดิ นกลุ่มขนาด
ต่าง ๆ ที่ไม่บดและที่บด ส่วนปริ มาณ non-LOC คานวณ
ใน สั ด ส่ ว น non-LOC:SOC จ า ก ส ม ก า ร =(SOCLOC)/SOC

หรื อ ไมโครโมล/โมล); Vb = ปริ มาตรของช่องว่างในขวด
บ่ม (ลบ.ม.); Mw = น ้าหนักโมเลกุลของก๊ าซ CH4 16.123
ก./โมล และ CO2 44.01 ก./โมล; Mv = ปริ มาตรโมเลกุ ล
ของก๊ าซ CH4 และ CO2 22.41x10-3 ลบ.ม.; T = อุณหภูมิ
ภายในห้ องบ่ม (องศาเซลเซียส)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
แบบที่ 1 ท าการเปรี ยบเทียบผลข้ อมูลของการ
บดเม็ดดิน ซึ่งกาหนดให้ เป็ นปั จจัยที่ 1 คือ 1. ไม่บดเม็ ด
ดิน และ 2. บดเม็ดดิน และกาหนดให้ กลุ่มขนาดเม็ดดิน
เป็ นปั จจัยที่ 2 คือ ขนาดของเม็ดดิน 6 กลุม่ ดังที่กล่าวแล้ ว
ข้ างต้ น ซึ่งผลการวิ เคราะห์ ได้ แสดงเป็ นกราฟวิ เคราะห์
ค วาม แป รป รวน ขอ งข้ อมู ล (analysis of variance,
ANOVA) แยกในแต่ ละเนื อ้ ดิ น และเปรี ย บเที ย บความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้ วยวิธี least significant difference
(LSD) โดยใช้ คา่ P-value <0.05
แบบที่ 2 ทาการเปรี ยบเทียบระหว่างเนื ้อดิน ซึ่ง
กาหนดให้ เป็ นปั จจัยที่ 1 คือ 1. ดินร่ วน และ 2. ดินร่ วนปน
ทราย และกาหนดให้ การบดเม็ดดิ นเป็ นปั จจัยที่ 2 คือ 1.
เม็ดดินที่ไม่บด 2. เม็ดดินที่ไม่บด วางแผนการทดลองแบบ
Factorial in CRD วิ เคราะห์ ค วามแปรปรวนของข้ อมู ล
แบบสองทาง (a two-way ANOVA) และเปรี ย บเที ย บ
ความแตกต่ างค่ าเฉลี่ ยด้ วยวิ ธี LSD โดยใช้ ค่ า P-value
<0.05 แสดงผลการวิเคราะห์เป็ นตาราง

การบ่ มดินและการวิเคราะห์ ตัวอย่ างก๊ าซ
ชั่ ง ตั ว อ ย่ า ง เม็ ด ดิ น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ข น า ด
ประกอบด้ วย เม็ดดินรวม (<4 มม., bulk soil) และเม็ดดิน
5 กลุ่มขนาด น า้ หนัก 2.5 ก. ลงในขวดแก้ วทรงกลมที่ มี
เส้ นผ่าศูนย์ กลาง 0.04 ม. สูง 0.06 ม. เติ มน า้ ปราศจาก
ไอออน (DI) 3 มล. เขย่าสารละลายดินด้ วยเครื่ อง vertex
shaker 50 รอบ/นาที นาน 30 วินาที เพื่อไล่ฟองอากาศใน
สารละลายดิ น ขณะเดี ย วกั น ใช้ ก๊ าซไนโตรเจน (N2
99.99%) ไล่ ที่ อ ากาศในขวดเพื่ อให้ อยู่ ใ นสภาพไร้
ออกซิเจน (anaerobic) ปิ ดปากขวดด้ วยจุกยางและล็อก
ปากขวดด้ วยอะลูมินมั แค็ป บ่มตัวอย่างสารละลายดินใน
ห้ องปฏิ บัติการที่อุณหภูมิ เฉลี่ย 34 องศาเซลเซียส นาน
14 วัน
การวิเคราะห์ ก๊าซ CH4 และ CO2 เก็ บตัวอย่าง
ก๊ าซด้ วย syringe ขนาด 1 มล. โดยดูดตัวอย่างอากาศใน
ช่ องว่าง (head space) ของขวดบ่ ม น าไปวิ เคราะห์ ห า
ความ เข้ ม ข้ นก๊ าซ CH4 และ CO2 ด้ วยเครื่ อง gas
chromatograph (GC) (Shimadzu, GC-2014, Japan)
และค านวณหาศั กยภาพการผลิ ต ก๊ าซ CH4 และ CO2
(production potential, E) ในหน่ ว ย มก./กก.ดิ น /14 วั น
โดยใช้ วิธีการของ Saenjan et al. (2015) ด้ วยสมการ E =
{C × Vb × (Mw/Mv) × 273.2/(273.2 + T)}×(1000/2.5)
เมื่ อ C = ความเข้ มข้ นของก๊ าซ CH4 และ CO2 (พี พี เอม
.

ผลการทดลอง
สมบัติทางฟิ สิกส์ และเคมีของดิน
สมบัติของดินร่ วน ความหนาแน่นรวม (BD) มี
ค่า 1.45 ก./ลบ.ซม. เนื อ้ ดิ นประกอบด้ วย sand, silt และ
clay มีค่า 48.42, 37.40 และ14.18 เปอร์ เซ็นต์ ตามลาดับ
pH มีคา่ 5.28 อินทรี ย์คาร์ บอนทังหมดในดิ
้
น (SOC) 10.7
ก./กก. ส่วนสมบัติ ของดิ นร่ วนปนทราย ความหนาแน่ น
รวม มีค่า 1.50 ก./ลบ.ซม. เนื ้อดินประกอบด้ วย sand, silt
แล ะ clay มี ค่ า 65.42, 33.32 แ ล ะ1.26 เป อ ร์ เซ็ น ต์
ตามลาดับ pH มี ค่า 5.23 และปริ มาณ SOC 8.2 ก./กก.
.
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ศั ก ย ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ก๊ า ซ มี เท น (CH4) แ ล ะ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2)
ในดินร่วนปริ มาณการผลิตก๊ าซ CH4 ของเม็ดดิน
ทุกขนาดที่ไม่บดมีค่าอยู่ในช่วง 0.30-1.76 มก./กก./14 วัน
มากกว่าของเม็ดดินที่บดซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.10-1.43 มก./
กก./14 วัน (ภาพที่ 1a) และพบว่าการเกิ ดก๊ าซ CH4 ของ
ดินที่ไม่บดมีปริ มาณมากในเม็ดดินขนาด 2-1 มม.1-0.25
มม. และ 4-2 มม. ส่วนเม็ดดินที่บดพบก๊ าซ CH4 มากใน
เม็ดดินขนาด 2-1 มม. และ 1-0.25 มม.ส่วนปริ มาณการ
เกิดก๊ าซ CH4 ในดินร่ วนปนทรายของเม็ดดินที่ไม่บดมีค่า
อยู่ในช่วง 0.06-1.55 มก./กก./14 วัน มากกว่าของเม็ดดิน
ที่บดซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.05-0.33 มก./กก./14 วัน (ภาพที่
1b) และพบว่าการเกิดก๊ าซ CH4 ของดินที่ไม่บดมีปริ มาณ
มากในเม็ ด ดิ น ขนาด bulk soil (<4 มม.) และ 2-1 มม.
ส่วนเม็ ดดิ น ที่ บดพบ CH4 มากในเม็ ดดิ นขนาด 1-0.25
มม. และ <0.053 มม.
ขณะที่ การเกิ ดก๊ าซ CO2 ของดิ นร่ วนที่ ไม่บดมี
ค่าอยู่ในช่วง 1,863.2-3,876.3 มก./กก./14 วัน มากกว่า
ของเม็ดดินที่บดซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 1,185.9-2,775.9 มก./
กก./14 วัน (ภาพที่ 2a) และพบว่าการเกิ ดก๊ าซ CO2 ใน
เม็ดดินของดินที่ไม่บดมีปริ มาณมากในเม็ดดินขนาด 2-1
มม. ตามด้ วย <0.053 มม. และ1-0.25 มม. ส่วนเม็ดดินที่
บดพบก๊ าซ CO2 มากใน bulk soil, 2-1 มม. และ1-0.25
มม. ส่วนปริ มาณการเกิดก๊ าซ CO2 ในดินร่ วนปนทรายของ
เม็ ด ดิ น ที่ ไม่ บ ดมี ค่ า อยู่ ในช่ ว ง 1,193.4-2,668.8 มก./
กก./14 วัน มากกว่ าของเม็ ดดิ นที่ บดซึ่งมี ค่ าอยู่ในช่ วง
.Table 1. Soil organic carbon (SOC), labile organic

1,488.2-2,572.8 มก./กก./14 วัน (ภาพที่ 2b) และพบว่า
การเกิดก๊ าซ CO2 ในเม็ดดินของดินที่ไม่บดมีปริ มาณมาก
ในเม็ ดดิ นขนาด 2-1 มม. <0.053 และ 1-0.25 มม. ส่วน
เม็ ด ดิ นที่ บดพบก๊ าซ CO2 มากในเม็ ดดิ นขนาด 1-0.25
มม. และ <0.053 มม. ปริ มาณก๊ าซ CH4 และ CO2 ในเม็ด
ดินที่ไม่บดและที่บดของดินร่ วนจะมีมากกว่าของดินร่ วน
ปนทราย (ตารางที่ 1)
ปริ มาณของ SOC, LOC และสัดส่ วน non-LOC:SOC
ในเม็ดดิน
ปริ มาณ SOC ของดินร่วนในเม็ดดินที่ไม่บดมีค่า
อยู่ในช่วง 10.7-15.6 ก./กก. และน้ อยกว่าในเม็ดดินที่บด
ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 22.5-28.9 ก./กก. อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ (ภาพที่ 3a) โดยที่ปริ มาณ SOC ในเม็ดดินที่ไม่บด
จะมี มากในเม็ ดดิ นขนาด <0.053 และ 2-1 มม. ส่วนใน
เม็ ดดิ นที่ บดจะพบปริ มาณ SOC มากในเม็ ดดิ นขนาด
<0.053 มม. และ 0.25-0.053 มม. ขณะที่ ปริ มาณ SOC
ของดินร่ วนปนทรายในเม็ดดินที่ไม่บดมีค่าอยู่ในช่วง 3.88.2 ก./กก. และน้ อยกว่าในเม็ดดินที่บดซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง
8.6-14.0 ก./กก. (ภาพที่ 3b) และพบว่าปริ มาณ SOC ใน
เม็ดดินของดินที่ไม่บดจะมีปริ มาณมากใน bulk soil ตาม
ด้ วย <0.053 มม.และ 0.25-0.053 มม. ส่วนเม็ ดดินที่บด
จะพบ SOC มากในเม็ ดดิ นขนาด 4-2 มม. ตามด้ วย 10.25 มม. และ 0.25-0.053 มม. ปริ มาณ SOC ในเม็ดดินที่
ไม่บดและที่บดของดินร่วนนันจะมี
้ มากกว่าของดินร่วนปน
ทราย (ตารางที่ 1)

carbon (LOC) content and non-LOC:SOC ratio in
uncrushed and crushed of loam and sandy loam soil
SOC (g/kg)
LOC (g/kg)
non-LOC: SOC ratio
Treatment
Sandy
Sandy
Loam
Loam
Sandy loam
Loam
loam
loam
Soil crushing
Uncrushed
13.4 B a
7.1 B b
0.78 A a
0.70 A b
0.94 B a 0.90 B b
Crushed
25.1 A a 10.8 A b
0.39 B a
0.38 B a
0.98 A a 0.96 A b
F-test
**
**
**
**
**
**

Mean with the different capital letters in a column indicate significant difference among soil crushing. Small letters in a row indicate
significant difference among soil texture. Each direction comparison was statistical difference by LSD at P<0.05, n = 18
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Figure 1. Methane production potential of individual soil aggregates (uncrushed and crushed) in (a)
loam and (b) sandy loam soil. Bars represent standard deviation, n = 3

Figure 2. Carbon dioxide production potential of individual soil aggregates (uncrushed and crushed) in
(a) loam and (b) sandy loam soil. Bars represent standard deviation, n = 3
ส่วนปริ มาณ LOC ของดินร่วนในเม็ดดินที่ไม่บด
(ภาพที่ 4b) และมากกว่าในเม็ดดินที่บด ซึง่ มีค่าอยู่ในช่วง
มีคา่ อยูใ่ นช่วง 0.72-0.88 ก./กก. (ภาพที่ 4a) และมากกว่า
0.37-0.42 ก./กก. ปริ มาณ LOC ในเม็ดดินของดินที่ไม่บด
ในเม็ดดินที่บดซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.37-0.41 ก./กก. โดยที่
พบมากใน bulk soil ตามด้ วย 2-1 มม. และ <0.053 มม.
ปริ มาณ LOC ในเม็ ดดินของดิ นที่ ไม่บดพบมากเม็ ดดิ น
และส่วนเม็ดดินที่บดจะพบปริ มาณ LOC มากในเม็ดดิน
ขนาด 4-2 มม. ตามด้ วย 2-1 มม. และ 1-0.25 มม. ส่วนใน
ขนาด <0.053 มม. ปริ มาณ LOC ในเม็ดดินที่ไม่บดและที่
เม็ ดดิ นที่ บ ดจะพบปริ มาณ LOC มากในเม็ ดดิ น ขนาด
บดของดิ น ร่ วนนั น้ จะมี ม ากกว่ าของดิ น ร่ ว นปนทราย
<0.053 มม. ขณะที่ปริ มาณ LOC ของดินร่ วนปนทรายใน
(ตารางที่ 1)
วง่ ใน
0.60-0.80
ก./กก. ก ./ก ก .
เม็ดดดิดินทีน่ไทีม่่ บไม่ดมีบคดา่ มีอยูค่ใ่ นช่
าอยู
ช่ วง 0.60-0.80
.
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Figure 3. Soil organic carbon (SOC) of individual soil aggregates (uncrushed and crushed) in (a) loam
and (b) sandy loam soil. Bars represent standard deviation, n = 3

Figure 4. Labile organic carbon (LOC) of individual soil aggregates (uncrushed and crushed) in (a) loam
and (b) sandy loam soil. Bars represent standard deviation, n = 3.
สัดส่วน non-LOC:SOC ของดินร่วนในเม็ดดินที่
ไม่บดมีค่าอยู่ในช่วง 0.90-0.95 (ภาพที่ 5a) และน้ อยกว่า
ในเม็ดดินที่บดซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.98-0.99 โดยที่สดั ส่วน
non-LOC:SOC ในเม็ ดดิ นที่ ไม่ บดจะพบมากในเม็ ดดิ น
ขนาด <0.053 มม. ตามด้ วย 2-1 มม. และ 0.25-0.053
มม. ส่วนเม็ดดินที่บดจะพบสัดส่วน non-LOC:SOC มาก
ในเม็ ดดิ นขนาด 0.25-0.053 มม. และ <0.053 มม.
ในขณะที่สดั ส่วน non-LOC:SOC ของดินร่ วนปนทรายใน
เม็ดดินที่ไม่บดมีคา่ อยูใ่ ในช่
นช่ววงง0.81-0.95
0.81-0.95(ภาพที
(ภาพที่ 5b)
่ 5b)และ
และ
.

405

น้ อยกว่าในเม็ดดินที่บดซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.95-0.97 และ
พบว่าค่าสัดส่วน non-LOC:SOC ในเม็ดดินที่ไม่บดจะมี
มากในเม็ ดดิ นขนาด <0.053 มม. ตามด้ วย 0.25-0.053
มม. และ 1-0.25 มม. ส่วนเม็ ดดิ นที่บดพบสัดส่วน nonLOC:SOC มากในเม็ ดดิ นขนาด 4-2 มม. สัดส่วน nonLOC:SOC ในเม็ดดินที่ไม่บดและที่บดของดินร่วนนันจะมี
้
มากกว่าของดินร่วนปนทราย (ตารางที่ 1)
การผลิตก๊ าซ CH4 ในเม็ดดินที่ไม่บดของดินร่ วน
์ สหสั
และดินนร่ร่ววนปนทรายพบว่
ทธิท์สธิหสั
มพัมนพัธ์ น(r)ธ์ (r)
นปนทรายพบว่ามีาสมีมั สประสิ
ัมประสิ
.
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Figure 5. Non-LOC:SOC ratio of individual soil aggregates (uncrushed and crushed) in (a) loam and (b)
sandy loam soil. Bars represent standard deviation, n = 3.

กับแหล่งของคาร์ บอน (SOC, LOC and non-LOC:SOC)
ในเชิ งบวกมี ค่าอยู่ในช่วง 0.041 ถึง 0.875 และการผลิต
ก๊ าซ CO2 พบว่าในดินร่ วนมีสมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ในเชิง
บวกกั บ แหล่ งของคาร์ บ อนอยู่ ในช่ วง 0.154 ถึ ง 0.601
ส่วนดิ นร่ วนปนทรายการผลิต ก๊ าซ CO2 มี ส ัมประสิ ทธิ์
สหสัม พันธ์ ในเชิ งลบกั บ SOC และ non-LOC:SOC แต่
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ LOC

non-LOC จึงเป็ นสารตังต้
้ นที่ไม่เหมาะสมต่อการเกิดก๊ าซ
CH4 และ CO2 แสดงให้ เห็นว่าการไม่บดและการบดเม็ด
ดิ น ท าให้ มี ผลต่ อปริ มาณการผลิ ต ก๊ าซ CH4 และ CO2
ต่างกัน ปริ มาณก๊ าซ CH4 และ CO2 ของดิ นร่ วนผลิตได้
มากกว่าของดินร่ วนปนทราย เนื่องจากปริ มาณ LOC ใน
เม็ดดินขนาดต่าง ๆ ของดินร่ วนมีมากกว่าของดินร่ วนปน
ทรายอย่างชัดเจน อย่างไรก็ ตามทัง้ ปริ มาณ SOC และ
สัดส่วน non-LOC:SOC ในเม็ ดดิ นขนาดต่าง ๆ มี ความ
คล้ ายกันและในเม็ดดินที่ไม่บดมีปริ มาณต่ากว่าในเม็ดดิน
ที่บด แสดงให้ เห็นว่า non-LOC เป็ นองค์ประกอบหลักของ
SOC ในเม็ดดิน ในขณะที่ LOC เป็ นองค์ประกอบรองแต่มี
บทบาทสาคัญต่อการผลิตก๊ าซ CH4 และ CO2 ทัง้ ในเชิ ง
ปริ มาณและเชิงคุณภาพและชี ้ให้ เห็นว่าเกิดขึ ้นในดินร่ วน
มากกว่าในดินร่ วนปนทราย ในเม็ดดินที่ไม่บดของดินร่ วน
ปริ มาณก๊ าซ CH4 เกิดได้ มากในเม็ดดินขนาด 4-2 (LMa),
2-1 (MMa) และ 1-0.25 (SMa) มม. ในขณะที่ของดินร่ วน
ปนทรายปริ มาณก๊ าซ CH4 เกิดได้ มากในเม็ดดินขนาด 2-1
มม. (SMa) กรณี ของก๊ าซ CO2 ของดินร่ วนพบได้ มากใน
เม็ดดินขนาด 2-1 มม. และ <0.053 มม. และของดินร่ วน
ปนทรายพบมากในเม็ ดดิ นขนาด <0.053 มม. ปริ มาณ
ก๊ าซ CH4 และ CO2 ในเม็ดดินที่ไม่บดของดินร่ วนและดิน
ร่ วนปนทรายมี สหสัมพันธ์ เชิ งบวกกับปริ มาณของ LOC
ในเม็ดดินนัน้ ๆ (ไม่ได้ แสดงข้ อมูล)

วิจารณ์
ปริ มาณก๊ าซ CH4 และ CO2 ในเม็ดดินที่ไม่บดมี
มากกว่าในเม็ดดินที่บด เนื่องจากปริ มาณ LOC ในเม็ดดิน
ที่ไม่บดมี มากกว่าในเม็ ดดิ นที่ บด LOC เป็ นสารอินทรี ย์
คาร์ บอนและเป็ นสารเชื่อมที่อยู่บริ เวณรอบ ๆ ผิวของเม็ด
ดิ นที่ มี ความเสถี ยรน้ อยและไม่ถูกปกป้อง (Tisdall and
Oades, 1982) เมื่ อสลายตัวให้ ผลลัพธ์ สุดท้ ายเป็ นก๊ าซ
CH4 และ CO2 แสดงให้ เห็นว่าก๊ าซ CH4 และ CO2 ในดินมี
แหล่งก าเนิ ดมาจาก LOC ในดิ นโดยตรง การที่ ปริ มาณ
ก๊ าซ CH4 และ CO2 ในเม็ ดดินที่บดมี ต่ากว่าเม็ดดินที่ ไม่
บดทังนี
้ ้เนื่องจากสัดส่วนของ non-LOC:SOC ในเม็ดดินที่
บดมี ม ากกว่ า ในเม็ ด ดิ น ที่ ไม่ บ ดนั น้ เอง สารประกอบ
อินทรี ย์ที่ย่อยยาก (non-LOC) รวมถึงสารฮิ วมิกที่ถูกกัก
เก็ บอยู่ภายในเม็ดดินเป็ นคาร์ บอนที่เสถี ยรที่ถูกปกป้อง
ภายในเม็
ดดินดดิ น
ด้ วยกระบวนการทางฟิ
ยกระบวนการทางฟิสสิกิ ส์กแส์ละทางเคมี
และทางเคมี
ภายในเม็
.
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ดิ นที่ ถูกบดปริ มาณ SOC จะมี มากขึ น้ เพราะ
การบดดินเป็ นการทาลายโครงสร้ างของเม็ดดินให้ สามารถ
วิ เคราะห์ หาปริ มาณ SOC ที่ กักเก็ บอยู่ภายในเม็ ดดิ น
(Plante et al., 2006) ในท านองเดี ย วกั น ท าให้ ทราบ
ปริ มาณ LOC และสัดส่วน non-LOC:SOC ของเม็ ดดิ น
โดยที่ ป ริ ม าณ LOC ลดลงแต่ สั ด ส่ ว น non-LOC:SOC
มากขึน้ อย่างไรก็ ตามดินร่ วนมี SOC, LOC และสัดส่วน
non-LOC:SOC มากกว่าของดิ นร่ วนปนทราย เนื่องจาก
ดินร่ วนมี ปริ มาณอนุภาคดิ นเหนี ยว (14.18 เปอร์ เซ็ นต์ )
มากกกว่าในดิ นร่ วนปนทราย (1.26 เปอร์ เซ็ นต์ ) ซึ่ งท า
หน้ าที่เป็ นสะพานเชื่อม SOC, LOC และ non-LOC กับผิว
ของอนุภาคดินเหนียวได้ เป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นว่าการไม่
บดและการบดเม็ดดินของดินร่ วนและดินร่ วนปนทรายทา
ให้ ได้ ปริ มาณ SOC, LOC และ non-LOC ต่างกัน
ศักยภาพการผลิตก๊ าซ CH4 มีสหสัมพันธ์ ในเชิง
บวกกับปริ มาณ SOC, LOC และสัดส่วน non-LOC:SOC
ในเม็ดดิน (ไม่ได้ แสดงข้ อมูล) ขนาดของเม็ดดินมีอิทธิพล
ต่อการเกิด CH4 โดยที่ในเม็ดดินขนาดใหญ่ (>0.25 มม.)
จะเกิดการผลิตก๊ าซ CH4 ได้ มากกว่าในเม็ดดินขนาดเล็ก
(<0.25 มม.) เนื่ องจากในเม็ ด ดิ นขนาดใหญ่ มี ป ริ ม าณ
LOC ม าก ก ว่ าท าให้ จุ ลิ น ท รี ย์ ก ลุ่ ม เม ท าโน เจ น
(methanogens) ซึ่ ง เป็ น จุ ลิ น ท รี ย์ ผ ลิ ต ก๊ า ซ CH4
(Mangalassery et al., 2013) ใช้ เป็ นแหล่ ง อาหารเพื่ อ
สร้ างมวลชีวภาพ ในทางตรงกันข้ ามในเม็ดดินขนาดเล็ก
จะให้ ศกั ยภาพการผลิตก๊ าซ CH4 ได้ น้อยเนื่องจากมี LOC
ปริ ม าณต่ า และมี สัด ส่ ว น non-LOC:SOC ภายในเม็ ด
ดินสูง

เก็ บอยู่ภายในช่ องว่างระหว่ างเม็ ดดิ น โดยที่ ดิ นร่ วนมี
สัดส่วน non-LOC:SOC มากกว่าของดินร่ วนปนทราย ใน
ดิ นร่ วนจะมี การผลิตก๊ าซ CH4 มากที่ เม็ ดดิ นขนาด 2-1
มม. ตามด้ วย 1-0.25 มม. และ 4-2 มม. ส่วนในดินร่วนปน
ทรายมี การผลิตก๊ าซ CH4 มากที่ เม็ ดดิ นขนาด 2-1 มม.
ขณะที่ การผลิ ตก๊ าซ CO2 ในดิ นร่ วนผลิ ตมากที่ เม็ ดดิ น
ขนาด 2-1 มม. ส่วนในดินร่วนปนทรายผลิตก๊ าซ CO2 มาก
ที่เม็ดดินขนาด 2-1 มม.ตามด้ วย <0.053 มม. และ 1-0.25
มม.
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