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อิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าว 2 พันธุ์ต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
ในดินนาน�้ำขัง
Effect of root exudates of 2 rice varieties on methane emission in
flooded paddy soil
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บทคัดย่อ: การทดลองในกระถางเบือ้ งต้นพบว่า มีกา๊ ซมีเทนเคลือ่ นทีจ่ ากดินน�้ำขังผ่านต้นข้าวออกสูบ่ รรยากาศถึงร้อยละ
96 และปล่อยออกจากดินน�้ำขังในกระถางเดียวกันเพียงร้อยละ 4 ท�ำการทดลองต่อเนื่องโดยใช้ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
และพันธุ์สกลนคร เพื่อศึกษาอิทธิพลของสารคัดหลั่งจากรากข้าวต่อปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ และพบว่า
ผลรวมของปริมาณสารคัดหลั่งจากรากข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 (763.8 มก.คาร์บอน/กอ/ฤดูปลูก) ซึ่งน้อยกว่าของข้าวพันธุ์
สกลนคร (1,120.3 มก.คาร์บอน/กอ/ฤดู) และขณะเดียวกันปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนตลอดทั้งฤดูปลูกของข้าวพันธุ์
ชัยนาท 1 (463.5 มก./กอ/ฤดูปลูก) น้อยกว่าของข้าวพันธุ์สกลนคร (690.9 มก./กอ/ฤดูปลูก) อย่างมีนัยส�ำคัญยิ่งทางสถิติ
โดยที่ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนตลอดฤดูปลูกของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 คิดเป็นร้อยละ 67 ของข้าวพันธุ์สกลนคร สรุป
ได้ว่าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 สร้างสารคัดหลั่งและปล่อยก๊าซมีเทนได้น้อยกว่าของข้าวพันธุ์สกลนคร และในข้าวทั้งสองพันธุ์
ปริมาณสารคัดหลั่งจากรากข้าวมากขึ้นปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจะสูงขึ้น การทดลองในลักษณะนี้ควรศึกษากับ
ข้าวพันธุ์ต่างๆ ต่อไปเพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปรับปรุงพันธุ์ในอนาคตที่สามารถปล่อยสารคัดหลั่งตํ่า ปล่อยก๊าซมีเทนตํ่า
แต่ให้ผลผลิตข้าวสูง
ค�ำส�ำคัญ: สารคัดหลั่ง, ก๊าซมีเทน, พันธุ์ข้าว
ABSTRACT: Preliminary pot experiment with flooded rice revealed that there was methane gas moved from flooded
soil through rice plant to atmosphere. This amount of plant mediated methane accounted for 96% while via flooded
soil was only 4 %. Continuation of the experiment was performed with rice varieties: Chainat 1 and Sakon Nakon
in order to study the influence of root exudates on the amount of methane emission to atmosphere. It was found that
total amount of root exudates from Chainat 1 (763.8 mg.C hill-1 season-1) was smaller than that from Sakon Nakon
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(1,120.3 mg.C hill-1 season-1). Meanwhile, the total methane released from Chainat 1 (463.5 mg hill-1 season-1)
was lower with high significance than Sakon Nakon (690.9 mg. hill-1 season-1). Total methane emission of Chainat
1 accounted for 67 percent of Sakon Nakon. Results were concluded that Chainat 1 produced less root exudates and
emitted less methane than Sakon Nakon. For both varieties, higher amount of root exudates induced higher amount
of methane emission. Further experiment in similar manner should be performed by using various rice varieties for
rice breeding improvement in the future, enabling to attain low quantity of root exudates, low plant mediated methane
emission, but high rice yield.
Keywords: exudates, methane, rice variety

บทน�ำ
กระบวนการเกิดก๊าซมีเทน (methanogenesis)
ในดินนาเกิดจากกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินกลุ่มที่ผลิต
ก๊าซมีเทน (methanogens) โดยจุลนิ ทรียเ์ หล่านีจ้ ะย่อย
สลายอินทรียวัตถุในดินในสภาพน�ำ้ ขังทีข่ าดออกซิเจน
ให้เป็นก๊าซมีเทน ก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นนี้จะละลายอยู่
ในสารละลายดิน และแพร่เข้าสู่สารละลายในผนัง
เซลล์ของราก เปลี่ยนรูปเป็นก๊าซ (gasify) ที่คอร์เทกซ์
ในราก (root cortex) และถูกปล่อยออกตรงรูเล็กๆ
(micropores) ที่อยู่ใต้กาบใบ (leaf sheaths) ของต้น
ข้าวออกสู่บรรยากาศ (Nouchi et al.,1990) ซึ่งกลไก
การปล่อยก๊าซมีเทนผ่านต้นข้าวสู่บรรยากาศนี้มีนัก
วิจัยศึกษากันน้อยมาก แหล่งที่เกิดการผลิตก๊าซมีเทน
ในนาข้าวอยู่ที่บริเวณรากข้าว (rice rhizosphere)
ซึ่ ง เป็ น บริ เ วณที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของจุ ล ลิ น ทรี ย ์ ช นิ ด ต่ า งๆ
ประกอบกับมีสารอาหารที่ถูกปล่อยออกจากรากข้าว
ในรูปของสารคัดหลั่ง (exudates) ที่ประกอบด้วย
กลูโคส (glucose) กรดอินทรีย์ (organic acids) และ
กรดอะมิโน (amino acids) (Kerdchoechuen, 2005)
Waschutza et al. (1992) พบว่าสารคัดหลั่งจากราก
ข้าวมีน�้ำตาลแรฟฟิโนส (raffinose) กลูโคส (glucose)
ฟรุกโตส (fructose) อะรามิโนส (arabinose) ไรโบส
(ribose) และไซโลส (xylose) เป็นองค์ประกอบ และ
มีกรดอินทรียท์ ปี่ ระกอบด้วย ออกซาลิก (oxalic) ซัคซินกิ
(succinic) อะโคนิติก (aconitic) ซิทริก (citric) มาลิก
(malic) ทาร์ทาริก(tartaric) และแลคติก (lactic acids)
จึงเป็นแหล่งของคาร์บอนอินทรีย์และเป็นสารอาหาร

(substrate) อย่ า งดี ใ ห้ แ ก่ จุ ลิ น ทรี ย ์ ดิ น กลุ ่ ม ที่ ผ ลิ ต
ก๊าซมีเทน และได้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเป็นก๊าซมีเทนสู่
บรรยากาศ (Melting et al., 1992) ซึ่งเป็นก๊าซเรือน
กระจกที่ส่งผลท�ำให้โลกร้อนขึ้น (IPCC, 2007) ดังนั้น
ปริมาณของสารคัดหลั่งจากรากข้าวจึงเป็นตัวแปร
ส�ำคัญในการผลิตก๊าซมีเทนออกสูบ่ รรยากาศ (Aulakh
et al., 2000) รวมทั้งชนิดของพันธุ์ข้าว (Sass et al.,
1991) การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษา
การเคลื่อนที่ของก๊าซมีเทนผ่านต้นข้าวสู่บรรยากาศ
2) ศึ ก ษาปริ ม าณสารคั ด หลั่ ง จากรากข้ า วในระยะ
การเจริญเติบโตต่างๆของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และ
พันธุ์สกลนคร และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณสารคัดหลัง่ ทัง้ หมดทีร่ ากข้าวปล่อยออกมากับ
ปริมาณก๊าซมีเทนทั้งหมดที่ปลดปล่อยตลอดฤดูปลูก
ของข้าวทั้ง 2 พันธุ์ข้างต้น
วิธีการศึกษา
เก็บตัวอย่างดินนาเกษตรกรทีบ่ า้ นหนองน�้ำเกลีย้ ง
ต�ำบลส�ำราญ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ที่ระดับ
ความลึก 0-15 ซม. ตากดินให้แห้งในร่ม (air dried)
ร่อนผ่านตะแกรงรูขนาด 2 มม. (10 เมช) ดินมีเนื้อดิน
เป็นร่วนทราย (sandy loam) อินทรียวัตถุ 1.8 %
pH 5.7 ไนโตรเจนทั้งหมด 0.02 % ความสามารถใน
การแลกเปลี่ยนแคตไอออน 4 เซ็นติโมล/กก. ผสมดิน
3 กก.กับปุ๋ยสูตร 16-16-8 หนัก 0.3656 ก./กระถาง
(อัตรา 25 กก./ไร่) ใส่ลงกระถางพลาสติกใสขนาดกว้าง
15.3 ซม. ยาว 15.3 ซม. สูง 24 ซม. ขังน�้ำให้ระดับน�้ำ
อยู่ระดับเดียวกับผิวดิน ทิ้งไว้ 1 คืนก่อนปลูกกล้าข้าว
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Figure 1 (a) Gas sampling from planted-potted soil (open soil surface), and (b) from rice plant
		
(covered soil surface). This experiment was done with Chainat 1

การทดสอบวั ด ปริ ม าณก๊ า ซมี เ ทนส่ ว นที่ ผ ่ า น
ต้นข้าวสู่บรรยากาศ และส่วนที่ผ่านดินสู่บรรยากาศ
เตรียมตัวอย่างดินดังกล่าวข้างต้น ปลูกกล้าข้าวพันธุ์
ชัยนาท 1 อายุ 20 วัน 5 ต้น/จับ/กระถาง ในวันที่ 20
เมษายน 2552 ขังน�้ำ 7 ถึง 10 ซม.ตลอดฤดูปลูก
ท�ำ 3 ซ�้ำ ท�ำการเก็บตัวอย่างก๊าซมีเทนสัปดาห์ละครั้ง
ก่อนด�ำเนินการยกกระถางวางไว้ในภาชนะบรรจุน�้ำ
(Figure 1) ครอบกระถางด้ ว ยกล่ อ งอะครี ลิ ก ใส
(หนา 0.4 ซม) ขนาด 21 x 21 x 100 ซม. ส�ำหรับ
เก็บตัวอย่างอากาศข้างในกล่อง ซึ่งก๊าซมีเทนที่อยู่ใน
กล่องนี้ถูกปล่อยออกจากต้นข้าวและดินในกระถาง
(Figure 1a) ดั ง กล่ า วดั ด แปลงจากวิ ธี closed
chamber (IRRI,1996) ใช้เข็มฉีดยาดูดอากาศภายใน
1 มล.ที่เวลา 0, 10 และ 20 นาที่ พร้อมกับวัดอุณหภูมิ
ภายในกล่อง ต่อจากนั้นในกระถางเดียวกันได้ท�ำการ
เก็ บ ตั ว อย่ า งก๊ า ซมี เ ทนที่ ป ล่ อ ยจากต้ น ข้ า วโดยใช้
ผ้าพลาสติกปิดหน้าดินในกระถาง ให้เฉพาะต้นข้าวโผล่
ออกมา ครอบกล่องอะครีลิกเก็บตัวอย่างอากาศข้าง
ในกล่องเช่นเดียวกับวิธีข้างต้น (Figure 1b) วิเคราะห์
ความเข้มข้นก๊าซมีเทนทันทีด้วยเครื่อง GC-FID (พัชรี
และคณะ, 2547) ค�ำนวณอัตราการปลดปล่อยก๊าซ

มีเทน (methane emission rate, MER) และปริมาณ
ก๊าซมีเทนทั้งหมด (total methane emission, TME)
(Saenjan, 2002) ที่ปล่อยออกจากต้นข้าวตลอดฤดู
ปลูก และที่ปล่อยออกจากดินในกระถาง
อีกการทดลองหนึง่ ปลูกข้าววิธเี ดียวกันโดยใช้ขา้ ว
พันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์สกลนคร ปลูกเมื่อ 6 มกราคม
2553 ซึง่ พันธุช์ ยั นาท 1 เป็นข้าวเจ้า ส่วนพันธุส์ กลนคร
เป็นข้าวเหนียว ทั้งคู่เป็นข้าวไม่ไวแสง และมีอายุ
การเจริญเติบโตใกล้เคียงกัน ใช้สำ� หรับเก็บสารคัดหลัง่
จากรากข้าวที่ระยะการเจริญเติบโต 5 ระยะ ได้แก่
ระยะต้นกล้า ระยะแตกหน่อ ระยะออกดอก ระยะสุกแก่
และระยะเก็บเกี่ยว ทุกระยะท�ำ 4 ซ�้ำ (4 กระถาง) โดย
น�ำต้นข้าวออกจากกระถาง ล้างรากต้นข้าวให้ดินออก
อย่างระมัดระวังด้วยน�้ำปราศจากประจุ (deionized
water) น�ำต้นข้าวที่ล้างสะอาดแล้วมาใส่ลงไปในขวด
พลาสติกใสรูปทรงกระบอกขนาด 1.2 ลิตรที่บรรจุ
สารละลาย 0.01 M CaSO4 150 มล. ให้รากจมอยู่
ในสารละลาย (ล�ำต้นตั้งตรง) ปล่อยให้สารคัดหลั่ง
ออกจากรากนานสองชั่วโมง ในบทความนี้จะเรียก
สารละลายนี้ว่า “สารคัดหลั่ง” หาปริมาณสารคัดหลั่ง
โดยวิธี wet-digestion (Aulakh et al., 2001) ในหน่วย
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น�ำ้ หนักของคาร์บอน (exudate carbon) ขณะเดียวกัน
เก็บตัวอย่างก๊าซมีเทนจากต้นข้าวทั้งสองพันธุ์โดยวิธี
ข้างต้นทุกสัปดาห์ วิเคราะห์ตวั อย่างก๊าซมีเทน หาอัตรา
การปล่อยก๊าซมีเทน และปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทน
ทั้งหมดตลอดฤดูปลูก
ทั้งการทดลองวิเคราะห์ความแปรปรวนของผล
การทดลองทางสถิ ติ โ ดยวิ ธี F-test ด้ ว ยโปรแกรม
ส�ำเร็จรูป MSTAT-C
ผลการทดลองและวิจารณ์
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากต้นข้าวที่ปลูกใน
กระถางและจากดินในกระถาง
จากการศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซมีเทน
ทัง้ หมดตลอดฤดูปลูก (TME) ของต้นข้าวและดินทีป่ ลูก
ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 (Figure 1a) พบว่าการปลดปล่อย
ก๊าซมีเทนจากต้นข้าวและดิน (รวมกัน) สู่บรรยากาศ
มี ป ริ ม า ณ ทั้ ง ห ม ด 5 4 0 . 4 ม ก . / ก ร ะ ถ า ง / ฤ ดู
(Figure 2) ในขณะที่ ก ารปลดปล่ อ ยก๊ า ซมี เ ทนสู ่
บรรยากาศจากต้นข้าว (อย่างเดียว) มีปริมาณทั้งหมด
486.0 มก./กอ/ฤดู การปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากดิน
ผ่านต้นข้าวสู่บรรยากาศนี้คิดเป็นร้อยละ 96 ของ
ก๊าซมีเทนทั้งหมดที่ปล่อยออกจากต้นข้าวและดินใน
กระถางเดียวกัน ในการศึกษานีพ้ บว่าก๊าซมีเทนปล่อย
ออกจากดินโดยตรงน้อยมากเพียงร้อยละ 4 เนื่องจาก
กระถางที่ใช้ปลูกข้าวมีขนาดเล็กและมีพื้นที่ส่วนที่
เป็นดินน้อย การทดลองนี้แสดงให้เห็นว่ามีก๊าซมีเทน
(เกิ ด ขึ้ น ในดิ น )เคลื่ อ นที่ ผ ่ า นต้ น ข้ า วสู ่ บ รรยากาศ
รายงานการทดลองของ Aulakh et al. (2000) พบว่า
ก๊ า ซมี เ ทนถู ก ปลดปล่ อ ยผ่ า นทางต้ น ข้ า วมากกว่ า
ร้อยละ 90 ของปริมาณทีป่ ล่อยจากนาข้าวสูบ่ รรยากาศ

ปริมาณสารคัดหลั่งจากรากข้าว 2 พันธุ์
ผลการศึกษาพบว่าปริมาณสารคัดหลั่งจากราก
ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 และพันธุ์สกลนครในระยะ
ต้นกล้าอายุ 20 วัน (0 วันหลังย้ายปลูก) มีปริมาณ
มากที่สุด 12.1-13.4 มก.คาร์บอน/กอ ที่ระยะแตกกอ
พบว่ า ข้ า วทั้ ง 2 พั น ธุ ์ มี ป ริ ม าณสารคั ด หลั่ ง ตํ่ า ลง
และค่อยๆ เพิ่มขึ้นเมื่อข้าวมีอายุมากขึ้น (Table 1)
อาจเนือ่ งมาจากทีร่ ะยะแตกกอนัน้ ข้าวต้องการอาหาร
จากดิ น มากเพื่ อ ใช้ ก ารเจริ ญ เติ บ โต ส่ ว นในระยะ
การสื บ พั น ธุ ์ เ ป็ น ระยะที่ ข ้ า วมี ก ารสร้ า งและสะสม
อาหารมากอยู่แล้ว จึงมีการเคลื่อนย้ายสารอาหารไป
ที่ปลายรากเจริญและปล่อยสารคัดหลั่งออกมากขึ้น
เหล่านี้จะชักน�ำให้เกิดกระบวนการดูดซับธาตุอาหาร
(plant nutrient) และกระบวนการแลกเปลี่ยนธาตุ
อาหารระหว่างรากและดิน จนกระทัง่ ถึงระยะเก็บเกีย่ ว
สารคัดหลั่งมีปริมาณตํ่าลง เนื่องจากพืชไม่ต้องการ
อาหารมาก ประกอบกั บ รากไม่ มี ก ารเจริ ญ เติ บ โต
(วารุณีและคณะ, 2546) วารุณีและคณะ (2546)
ยังพบว่า ข้าวที่ระยะแตกกอ (49 วันหลังงอก) ในสาร
คั ด หลั่ ง จะมี ก ลู โ คสเป็ น องค์ ป ระกอบส่ ว นใหญ่
ส่วนระยะข้าวตั้งท้อง (63 วันหลังงอก) จะพบฟรุกโต
สเป็นองค์ประกอบหลัก ในการทดลองนี้สารคัดหลั่งที่
ระยะแตกกอและระยะออกดอกของข้าวพันธุส์ กลนคร
มี ป ริ ม าณมากกว่ า ของข้ า วพั น ธุ ์ ชั ย นาท 1 อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตในช่วง
ออกดอก จะมีการปล่อยสารคัดหลั่งจากรากข้าวสูง
ซึ่งเป็นสารอาหารอย่างดีส�ำหรับจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซ
มีเทน ซึง่ จะเห็นได้จากปริมาณก๊าซมีเทนทีส่ งู ขึน้ ในช่วง
ออกดอก (Figure 3)
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Table 1 Root exudates at various growth stages of flooded 2 rice varieties
Rice variety

seedling1/
(0 DAT)

tillering
(34 DAT)

flowering
ripening
(75 DAT)
(97 DAT)
2/
Root exudates (mg-C/hill)
Chainat 1
12.1
3.3
7.4
7.6
Sakon Nakhon
13.4
7.0
11.1
10.1
F-test
ns
**
*
ns
CV (%)
17.8
16.0
46.3
29.4
1/
transplanted 20 day-old seedlings (0 days after transplanting, DAT), 5 plants per hill per pot
2/
n = 4, * indicates significant difference at P<0.05 , ** at P<0.01, ns is no significant

harvesting
(116 DAT)
4.3
7.3
Ns
19.5

Figure 2 Methane emission rate from planted-pot soil (open soil surface) and from rice plant
		
(covered soil)

Figure 3 Methane emission rate through growth period of flooded rice varieties, Chainat 1 and
		
Sakon Nakhon. Bars indicate standard deviation. n = 4, S: seedling, T: tillering, B: booting,
		
F: flowering, R: ripening
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Table 2 Total exudate carbon (TEC) and total methane emission (TME) of flooded 2 rice varieties.
Rice variety

TEC (mg C / hill / season) 1/

TME (mg CH4-C/ hill / season) 1/

Chainat 1
763.8
Sakon Nakhon
1,120.3
F-test
*
CV%
23.3
1/
n = 4. * indicates significant difference at P<0.05, ** at p<0.01

อัตราการปล่อยก๊าซมีเทนจากข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
และข้าวพันธุ์สกลนคร
ผลการศึกษาอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนจากกระถาง
ทดลองตลอดฤดูปลูกข้าวจากข้าว 2 พันธุ์ (Figure 3)
โดยทัว่ ไปพบว่าในข้าวทัง้ 2 พันธุใ์ นระยะกล้า (S) อัตรา
การปล่อยก๊าซมีเทนค่อยๆ เพิม่ ขึน้ หลังย้ายปลูก (0 DAT)
จนถึงระยะแตกกอ (T) ซึง่ มีคา่ อยูใ่ นช่วง 4-8 มก./กอ/วัน
และลดลงที่ระยะตั้งท้อง (B) เนื่องจากต้นข้าวมีอัตรา
การใช้ น�้ ำ สู ง ท� ำ ให้ ดิ น มี น�้ ำ ขั ง ตื้ น อยู ่ ที่ ร ะดั บ ผิ ว ดิ น
จากนั้นจะเห็นว่าอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนเพิ่มสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วหลังขังน�้ำในระยะออกดอก (F) และค่อยๆ
ลดลงในระยะสุกแก่ (R) เป็นที่น่าสังเกตว่าข้าวพันธุ์
สกลนครมีอัตราการปล่อยก๊าซมีเทนตลอดฤดูปลูก
สูงกว่าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 (Figure 3)
ปริมาณทั้งหมดของสารคัดหลั่งจากรากข้าวและ
ปริมาณก๊าซมีเทนทั้งหมดที่ปล่อยตลอดฤดูปลูก
ข้าวพันธุ์สกลนครผลิตสารคัดหลั่งตลอดฤดูปลูก
1,120.3 มก.คาร์ บ อน/กอ ซึ่ ง มากกว่ า ข้ า วพั น ธุ ์
ชัยนาท 1 ที่ผลิตสารคัดหลั่งตลอดฤดูปลูก 763.8
มก.คาร์บอน/กอ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (Table 2)
สารคัดหลั่งเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่ผลิตก๊าซ
มี เ ทนส่ ง ผลให้ ข ้ า วพั น ธุ ์ ส กลนครปล่ อ ยก๊ า ซมี เ ทน
690.9 มก./กอ/ฤดูปลูก มากกว่าข้าวพันธุ์ชัยนาท 1
ซึ่งปล่อยก๊าซมีเทน 463.5 มก./กอ/ฤดูปลูก (Table 2)
การปลดปล่อยก๊าซมีเทนตลอดฤดูปลูกจากข้าวพันธุ์

463.5
690.9
**
12.9

TME / TEC
0.61
0.62
ns
22.6

ชัยนาท 1 คิดเป็นร้อยละ 67 ของข้าวพันธุ์สกลนคร
และในประเด็นของการแปรรูปสารคัดหลั่ง ซึ่งตามที่
วารุณแี ละคณะ (2546) กล่าวว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่
ของสารคัดหลัง่ คือกลูโคสและฟรุกโตส (มีสตู รเอมไพริคลั
เดี ย วกั น C 6H 12O 6) ซึ่ ง ผู ้ เ ขี ย นขอตั้ ง สมมุ ติ ฐ านว่ า
ในสภาพไร้ออกซิเจน C6H12O6 1 โมเลกุลสามารถ
เปลี่ ย นไปเป็ น ก๊ า ซมี เ ทน(CH 4)ได้ 3 โมเลกุ ล และ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(CO2)ได้ 3 โมเลกุล นั่นคือ
ตามสมมุ ติ ฐ านข้ า งต้ น สั ด ส่ ว นระหว่ า ง TME/TEC
น่าจะเป็นค่า 0.5 หากดูผลการทดลองใน Table 2
พบว่าสัดส่วน TME/TEC มีค่า 0.61-0.62 อาจเป็นไป
ได้วา่ มีกา๊ ซมีเทนสูบ่ รรยากาศร้อยละ 62 นัน้ ซึง่ ร้อยละ
50 มาจากสารคัดหลั่ง และอีกร้อยละ 12 มาจาก
อินทรียวัตถุในดิน
จาก Table 2 การที่ปริมาณสารคัดหลั่งจาก
รากข้าวตลอดฤดูปลูกมากกว่าปริมาณมีเทนทั้งหมด
ตลอดฤดูปลูก คาดว่าสารคัดหลัง่ จากรากข้าวนอกจาก
สามารถเปลีย่ นรูปเป็นก๊าซมีเทนแล้ว บางส่วนได้อยูใ่ น
รูปของคาร์บอนไดออกไซด์ มวลชีวภาพในจุลนิ ทรียด์ นิ
ก๊าซมีเทนทีล่ ะลายน�ำ้ (dissolved methane) และก๊าซ
มีเทนในช่องว่างดิน (soil-pore methane) (Lu et al.,
2000) ซึ่งยังไม่หลุดออกสู่บรรยากาศ Neue et al.
(1994b) กล่าวว่าพันธุ์ข้าวที่มีลักษณะของความสูง
การแตกกอ พื้นที่ใบ และช่องอากาศที่แตกต่างกัน
จะมีผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากต้นข้าวสู่
บรรยากาศในปริมาณต่างกัน
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สรุป
1) ต้นข้าวมีบทบาทส�ำคัญต่อการปล่อยก๊าซ
มีเทนจากดินสู่บรรยากาศ โดยร้อยละ 96 ของก๊าซ
มีเทนที่ปล่อยออกจากกระถางปลูกข้าวจะผ่านทาง
ต้นข้าว ปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนตลอดทั้งฤดูปลูก
ของข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 น้อยกว่าพันธุ์สกลนคร โดย
พันธุ์ชัยนาท 1 ปลดปล่อยก๊าซมีเทนร้อยละ 67 ของ
พันธุ์สกลนคร 2) ข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 สร้างสารคัดหลั่ง
น้อยกว่าของพันธุ์สกลนคร และ 3) ในข้าวทั้งสองพันธุ์
ปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซมี เ ทนจะสู ง ขึ้ น ตามปริ ม าณ
สารคัดหลั่งจากรากข้าว การทดลองในลักษณะนี้ควร
ท�ำการศึกษากับพันธุข์ า้ วอืน่ ๆ ต่อไปเพือ่ ใช้เป็นพืน้ ฐาน
ส�ำหรับการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ปล่อยสารคัดหลั่งตํ่า
ปล่อยก๊าซมีเทนตํ่า แต่ให้ผลผลิตข้าวสูง
ค�ำขอบคุณ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก โครงการส่งเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย
วิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
โครงการกลุ่มวิจัยดินปัญหาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กองทุนวิจยั 40 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโครงการ
วิ จั ย ประเภทอุ ด หนุ น ทั่ ว ไปปี ง บประมาณ 2553
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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