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ไ
ฟปา และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร         

ที่เกิดขึ้นเปนประจำทุกป สรางความเสียหาย             

ตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม           

โ ดย เ ฉพา ะอย า ง ยิ่ ง ผ ลกร ะทบที่ มี ต อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงสมบัติตางๆ ของดิน เมื่อดินสูญเสีย

ความอุดมสมบูรณจะทำใหการใชประโยชนจากดิน          

มีประสิทธิภาพลดลง จากการรวบรวมงานวิจัยและ

บทความเชงิวชิาการจากแหลงตางๆ รวมทัง้สิน้ 51 หวัขอ 

38 เอกสารอางองิ สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งกอนและหลังการเกิดไฟ

ไหม เพือ่นำไปประยกุตใชสำหรบัการปรบัปรงุแก ไขปญหาดนิเสือ่ม

สภาพ อันจะเปนขอมูลพื้นฐานในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ

แก ไขปญหาการเผาไหม ในพื้นที่เกษตร และการเกิดไฟปา ทั้งนี ้

จากการมองภาพรวมสมบัติดินกอนและหลังการเกิดไฟไหมแสดง 

ในภาพตอไปนี้ 

ฟปา และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร

มีประสิทธิภาพลดลง จากการรวบรวมงานวิจัยและ

บทความเชงิวชิาการจากแหลงตางๆ รวมทัง้สิน้ 51 หวัขอ 

38 เอกสารอางองิ สามารถ

อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งกอนและหลังการเกิดไฟ
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8 16 เกษตรกรดเีดนแหงชาติ 

“ค
วามพยายามอยูที่ ไหน ความสำเร็จอยูที่นั่น” 

เปนคำพูดที่ ไม เกินจริงสำหรับ นายสุริยา        

หงษลอยวงษ หมอดินอาสาประจำหมูบาน 

ตำบลคำน้ำสราง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งทำอาชีพ

เกษตรกรรมมาตั้งแตป 2550 และมีพื้นที่ทำกิน รวม 37 ไร         

โดยเปนพืน้ทีม่เีอกสารสทิธิ ์สปก. 4-01 ซึง่พืน้ทีท่ี่ไดรบัการจดัสรร 

สปก. สวนใหญแลวเปนพืน้ทีด่นิมปีญหา เปนพืน้ที่ไมเหมาะสมตอ

การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาปลกูขาว กลาวคอื พืน้ที่

นาเปนดินรวนปนทราย การระบายน้ำด ี ดินมีสภาพเปนกรดจัด        

ถงึจดัมาก มคีาความเปนกรด ดาง ระหวาง 4.5-5.5 และเปนดนิ  

ที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ เดิมทำนาขาวเพียงอยางเดียว เพื่อ

เก็บเกี่ยวผลผลิตขาวไวรับประทานในครัวเรือน แตประสบปญหา

การชะลางพงัทลายของหนาดนิอยางตอเนือ่ง นาขาวในพืน้ทีด่อน

ขาดแคลนน้ำ ตองอาศัยน้ำฝนอยางเดียว ทำให ไดผลผลิตขาว

นอยมาก (100 กโิลกรมัตอไร) และขาดทนุทกุป 

 

การประเมนิความเสือ่มโทรมของดนิ 

ใ
นชวงหลายปที่ผ านมาความอุดม

สมบู รณ ของดิ นแล ะผลผลิต ใน

ประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยางมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร หนวยงาน

ภาครัฐไดมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อ

แกปญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย 

อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน

ทะเลทราย (UNCCD) ไดจัดทำโครงการที่มี

เปาหมายเพื่อลดความเสื่อมโทรมของดิน (Land 

Degradation Neutrality: LDN) การประเมิน

ของ LDN ไดกำหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน 3 ตัวชี้วัด ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน       

การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใหผลผลิตของที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอน

สะสมในดนิ การวจิยันีต้องการประยกุตใชวธิกีารประเมนิ LDN เพือ่ประเมนิหาพืน้ทีเ่สีย่งตอการเกดิ

ความเสือ่มโทรมของดนิของจงัหวดัเชยีงราย ซึง่มเีนือ้ทีจ่งัหวดัรวมทัง้สิน้ 7,298,981 ไร พืน้ทีส่วน

ใหญเปนภเูขาสงูมลีกัษณะลาดชนัไมเหมาะสำหรบัการเกษตร 

    ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินของจังหวัดเชียงราย                  

ในป พ.ศ. 2550 ถงึป พ.ศ. 2559 พบวา ในป พ.ศ. 2550 มพีืน้ทีป่าไมครอบคลมุรอยละ 48.49 ของ

เนือ้ทีท่ัง้หมด แตในป พ.ศ. 2559 พืน้ทีป่าไมลดลงรอยละ 39.07 โดยเฉพาะพืน้ทีภ่เูขาทีม่คีวามลาด

ชนัไมมาก เกษตรกรเปลีย่นแปลงการใชประโยชนทีด่นิจากพืน้ทีป่าไม ไปเปนพืน้ทีเ่พาะปลกู ในขณะที่

พืน้ทีเ่พาะปลกูเพิม่ขึน้รอยละ 51.32 และพืน้ทีท่ี่ใชตัง้ถิน่ฐานเพิม่ขึน้รอยละ 5.31 ในป พ.ศ. 2559 

 

ใ

ของ LDN ไดกำหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน 3 ตัวชี้วัด ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน       
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	 	 	 	 เขยีนที	่................................................................................................ 

	 	 	 	 วนัท่ี	.................	เดอืน	..................................... พ.ศ.	.................... 

เรยีน		สาราณยีกร	

	 	 	 ขา้พเจา้	................................................................................................................................................................................... 

สำนกังานชือ่	......................................................................................... ตัง้อยูบ่า้นเลขที	่................................................................. 

ถนน	............................................................. ตรอก/ซอย	........................................... ตำบล/แขวง	............................................... 

อำเภอ/เขต	............................................................................ จงัหวดั................................................................................................... 

รหสัไปรษณยี	์ ........................................ โทรศพัท	์ ................................	 มคีวามประสงคจ์ะลงพมิพ์โฆษณาในหนงัสอื															

วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้ประจำป	ี.............................. ขนาดเนือ้ทีด่งัตอ่ไปนี้	

	 	 	 (โปรดกา	 ในชอ่งสีเ่หลีย่มตามตอ้งการ)	
    ปกหลงันอก	4	ส	ี 	 ปกในหนา้,	หลงั		4	ส	ี	

     หนา้ธรรมดา	ขาวดำ	
     เตม็หนา้	 	 ครึง่หนา้		

	 	 	 รายละเอยีดของการโฆษณา	

     มบีลอคโฆษณาแนบมาดว้ย	
     ขอใหผู้จ้ดัทำวารสารทำบลอคตามขอ้ความทีก่ำหนด		
	 	 	 คดิคา่โฆษณาทัง้สิน้	...................................................	บาท	(	......................................................................... )	

	 และใหเ้จา้หนา้ทีม่าเกบ็คา่โฆษณาจำนวน	............................................	บาท	(	........................................................... )	

	 ในทกุครัง้ที่ไดล้งโฆษณาใหแ้ลว้พรอ้มดว้ยหนงัสอืที่ไดล้งโฆษณาใหจ้ำนวน	ฉบบัละ	5	เลม่	

                

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอแสดงความนบัถอื	

                                                                                       ............................................................................... 

          ( .............................................................................. )	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ตำแหนง่	.............................................................................. 

 



อตัราคาโฆษณา/อตัราคาสมาชกิ 

 อตัราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบบั 

  	ปกหลงันอก	พมิพ	์4	ส	ี เตม็หนา้	 ราคา	 20,000	 บาท	

  	ปกใน(หนา้-หลงั)		พมิพ	์4	ส	ี		 เตม็หนา้	 ราคา	 16,000	 บาท	

  	เนือ้ใน(หนา้ธรรมดา)	พมิพ	์ขาว-ดำ				
	 	 	 	 	 เตม็หนา้	 ราคา	 12,000	 บาท	

	 	 	 	 	 ครึง่หนา้	 ราคา	 6,000	 บาท	

 ประเภทของสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย  

  1. สมาชิกสามัญ	 ได้แก	่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เกษตรกร	 ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ

สมาคม	

  2. สมาชกิวสิามญั ซึง่ประกอบดว้ยสมาชกิสมทบ	ไดแ้ก	่นกัเรยีน	นสิติ	นกัศกึษา	ทีส่นใจในกจิกรรม

ของสมาคม	

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ ์ ได้แก	่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒ	ิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ	 หรืออาจอำนวย

ประโยชนแ์กก่ารดำเนนิงานของสมาคมทีค่ณะกรรมการบรหิารของสมาคมพจิารณาเหน็สมควร	 และเชญิ

เขา้เปน็สมาชกิกติตมิศกัดิ์	

 การเขาเปนสมาชกิสมาคมอนรุกัษดนิและนำ้แหงประเทศไทย 

	 	 ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม	 และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต	่								

วนัทีค่ณะกรรมการบรหิารสมาคมไดพ้จิารณาลงมตริบัเขา้เปน็สมาชกิ	

 อตัราคาลงทะเบยีน(คาธรรมเนยีมแรกเขา) และคาบำรงุ 

     คา่ลงทะเบยีน คา่บำรงุปลีะ ตลอดชพี 

	 	 สมาชกิสามญั	 50	บาท	 150	บาท			 1,500	บาท	

	 	 สมาชกิวสิามญั	 50	บาท	 100	บาท	 -	

	 	 สมาชกิกติตมิศกัดิ	์ ไมม่	ี ไมก่ำหนด	 -	

 สมาชกิจะขาดจากสมาชกิภาพเมือ่ 

	 	 1.	ตาย	

	 	 2.	ลาออก	

	 	 3.	พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ	 เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม	 หรือ

กระทำการอนัใดอนันำมาซึง่ความเสือ่มเสยีของสมาคมหรอืสมาชกิอืน่	 หรอืถกูจำคกุโดยคำพพิากษาของ

ศาล	 (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท)	 หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ	

หรอืเสมอืนไรค้วามสามารถ	

หมายเหตุ : 

	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 เป็นวารสารขนาด	 8	 หน้ายก	 ปก	 4	 สี	 กำหนดออกปีละ	 3	 ฉบับ														

พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า	1,000	เล่ม	เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม	นักวิชาการ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป 



 สารบญั	 	 	 หนา 

 สาราณยีกร แถลง  7 

 เกษตรกรดเีดนแหงชาตสิาขาพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม 8 

 การประเมนิความเสือ่มโทรมของดนิโดยใชตวัชีว้ดั 16  
 Land Degradation Neutrality (LDN) จงัหวดัเชยีงราย  
 ประเทศไทย  

 สหสมัพนัธร์ะหวางการหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนในดนิ 29 
 ดวยวธิ ีWalkley & Black กบัวธิใีชเครือ่งวเิคราะห์ 
 คารบ์อนอตัโนมตั ิ  

 ผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาไหมในพืน้ทีเ่กษตร 42 
 หรอืพืน้ทีป่าสำหรบัประเทศไทย  

  ธรรมเทศนา โดย พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโช 61                                                                                        
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สาราณยีกรแถลง 

  สวสัดคีะ	วารสารอนรุกัษด์นิและนำ้	ฉบบัที	่ 2																

ปีที	่ 34	 ประจำเดือนเมษายน	 2562	 นี	้ ต้องกราบ			

ขออภยัในความลา่ชา้ของวารสารฉบบันีด้ว้ยคะ่	

	 	 ขอเริม่สูเ่นือ้หาในฉบบั	 ดงันี	้ ดว้ยการนำเสนอ

ผลงานที่ เกิดจากความพากเพียรโดยไม่ย่อท้อ							

ต่ออุปสรรคจนประสบความสำเร็จเป็นเกษตรกรที่ได้

รับรางวัล	 “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพัฒนา

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ประจำป ี 2562 ของ               

นายสรุยิา หงสล์อยวงษ ์ ตามดว้ยผลงานวจิยัจากการประชมุวชิาการ	 กรมพฒันาทีด่นิ	 ป	ี 2561	 จำนวน															

2	 เรื่อง	 เรื่องที	่ 1	 คือ	 การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใช้ตัวชี้วัด Land Degradation 

Neutrality (LDN) จงัหวดัเชยีงราย ประเทศไทย โดย ศศรินิทร ์ ศรสีมเขยีว	 ซึง่เปน็การวจิยันำรอ่ง

สำหรับการประยุกต์ใช้วิธีวัดความเสื่อมโทรมของดินด้วย	 3	 ตัวชี้วัดที่สำคัญ	 คือ	 การเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดิน	 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิต	 และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน

สะสมในดิน	 ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถระบุตำแหน่งของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดิน	 และ									

ใชเ้พือ่วางแผนการใชท้ีด่นิอยา่งเหมาะสมไดต้อ่ไป	เรือ่งที	่2	คอื	สหสมัพนัธร์ะหวา่งการหาปรมิาณอนิทรยี์

คารบ์อนในดนิดว้ยวธิ ีWalkley & Black กบัวธิีใชเ้ครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั ิโดย สทุธิเ์ดชา 

ขุนทอง	 เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน	 ซึ่งวิเคราะห์ได้จากวิธ	ี

Walkley	 &	 Black	 กับวิธีใหม่ที่ใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ ซึ่งมีราคาแพงกว่า	 แต่ใช้สารเคมี

แรงงานและเวลาที่น้อยกว่า	 ในกลุ่มตัวอย่างเนื้อดินที่เป็นเนื้อดินหยาบ	 ปานกลาง	 เนื้อละเอียด	 และรวม

กลุ่มเนื้อดิน	 ซึ่งพบว่า	 สามารถใช้แก้ ไขข้อจำกัดของทั้งสองวิธีการได	้ และการใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

เปน็วธิกีารทีม่ศีกัยภาพสามารถใชท้ดแทนวธิ	ีWalkley	&	Black	ทีต่อ้งใชแ้รงงาน	เวลา	อปุกรณ	์และสาร

เคมีที่มีราคาแพงมากกว่า	 และตามด้วยบทความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ประเทศไทยกำลัง

ประสบอยู่ในปัจจุบัน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ นายยุทธศาสตร ์ อนุรักติพันธุ ์ เรื่อง 

ผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาไหม้ในพืน้ทีเ่กษตรหรอืพืน้ทีป่า่สำหรบัประเทศไทย 

	 	 ทา้ยสดุ	กองสาราณยีกร	ขอปดทา้ยดว้ยธรรมเทศนา ของ พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโช	ที่ได้

แสดงธรรมเทศนาไว้ในโอกาสตา่งๆ	 ตลอดจนการบนัทกึไว้ในหนงัสอื	 “วธิกีารปฏบิตัธิรรม”	 มานำเสนอให้

ทกุคนมสีต	ิระลกึอยูก่บัปจัจบุนัในทกุขณะคะ่	

พบกนัฉบบัหนา้	คะ่		

สาราณยีกร 

ตามดว้ยผลงานวจิยัจากการประชมุวชิาการ	 กรมพฒันาทีด่นิ	 ป	ี 2561	 จำนวน															
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  “ความพยายามอยูที่ ไหน ความสำเร็จอยูที่

นั่น” เป็นคำพูดที่ ไม่เกินจริงสำหรับ	 นายสุริยา               

หงษ์ลอยวงษ ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน	 ตำบล									

คำน้ำสร้าง	 อำเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 ซึ่งทำอาชีพ

เกษตรกรรม	 มาตั้งแต่ป	ี 2550	 และมีพื้นที่ทำกิน														

รวม	 37	 ไร	่ โดยเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ	์ สปก.4-01								

ซึ่งพื้นที่ที่ ได้รับการจัดสรร	 สปก.	 ส่วนใหญ่แล้วเป็น

พื้นที่ดินมีปัญหา	 เป็นพื้นที่ ไม่เหมาะสมต่อการทำ

เกษตรกรรม	 โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าว	 กล่าวคือ	

พื้นที่นาเป็นดินร่วนปนทราย	 การระบายน้ำด	ี ดินมี

สภาพเป็นกรดจัดถึงจัดมาก	 มีค่าความเป็นกรด	 ด่าง	

ระหวา่ง	 4.5-5.5	 และเปน็ดนิทีม่คีวามอดุมสมบรูณต์ำ่	

เดิมทำนาข้าวเพียงอย่างเดียว	 เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต

ข้าวไว้รับประทานในครัวเรือน	 แต่ประสบปัญหาการ

ชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างต่อเนื่อง	 นาข้าว									

ในพื้นที่ดอนขาดแคลนน้ำ	 ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว	

ทำให้ ไดผ้ลผลติขา้วนอ้ยมาก	(100	กโิลกรมัตอ่ไร)่	และขาดทนุทกุปี	

เกษตรกรดเีดนแหงชาติ 

สมุาล ีกลางสขุ 

ทำให้ ไดผ้ลผลติขา้วนอ้ยมาก	(100	กโิลกรมัตอ่ไร)่	และขาดทนุทกุปี	
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	 	 หลังจากได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม	 ทั้งการศึกษาดูงานการทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ	

ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ	 จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตร	 โดยเริ่มจากการใช้

นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ ในการปรับปรุงบำรุงดิน	 มีการเก็บตัวอย่างดิน										

เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืช	 แล้วจึงทำการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของกรม											

พฒันาทีด่นิ	ทำใหด้นิไดร้บัการแก้ ไข	ปรบัปรงุ	บำรงุใหม้คีวามอดุมสมบรูณเ์พิม่ขึน้	และดขีึน้ตามลำดบั	

	 	 นอกจากนี	้ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ	์ ยังได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว											

คือการทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว	 เปลี่ยนเป็น	 การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม	 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง	ประกอบดว้ย	(1)	การทำนาปลกูขา้ว	พนัธุ	์กข.	6	(2)	การปลกูไมผ้ลบนพืน้ทีแ่นวคนัดนิ	หรอืคนันา	

เชน่	มะมว่ง	มะขาม	มะนาว	ขนนุ	มะละกอ	และกลว้ย	เปน็ตน้	(3)	การปลกูพชืผกัสวนครวั	(4)	การเลีย้ง

สัตว	์ เช่น	 โค	 กระบือ	 เป็ด	 ไก	่ และ	 (5)	 การขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ ในช่วงแล้ง	 หรือมีฝนทิ้งช่วง	

สำหรบัใช้ในการปลกูพชื	และเปน็บอ่เลีย้งปลาหลากหลายชนดิเปน็อาหาร	และจำหนา่ยเปน็รายไดเ้สรมิ	

	 	 การพัฒนาพื้นที่ดินทำกินของ	 นายสุริยา	 หงษ์ลอยวงษ	์ เริ่มต้นจากการแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน										

คอื	สว่นที	่ (1)	สำหรบัเปน็ทีอ่ยูอ่าศยัและโรงเรอืน	1	ไร	่(2)	บอ่นำ้ในไรน่า	จำนวน	6	บอ่	(3)	พืน้ที	่	6	ไร	่

สำหรบัใชเ้ลีย้งปลาแบบผสมผสาน	และเลีย้งกุง้กา้มกราม		(4)	พืน้ทีเ่ลีย้งสตัว	์จำนวน	3	ไร	่สำหรบัเลีย้งโค	

กระบอื	จำนวน	15	ตวั	เลีย้งเปด็	ไก	่จำนวน	30	ตวั	(5)	พืน้ทีป่ลกูขา้ว	จำนวน	15	ไร	่โดยปลกูขา้วพนัธุ	์

กข.6	 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่าย					

(6)	 พื้นที่สำหรับปลูกไม้ผล	 ไม้ยืนต้น	 พืชผักผสมผสาน	 จำนวน	 8	 ไร	่ บนพื้นที่บริเวณรอบคันนา	 คันดิน	

แนวทางเดนิ	และ	(7)	แปลงขยายพนัธุห์ญา้แฝก	จำนวน	4	ไร	่และทำการพฒันา	ปรบัปรงุ	บำรงุพืน้ทีด่นิให้

เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดและได้นำวิธีการจัดการดิน	 น้ำ	 พืช	 ตามหลักวิชาการที่ได้รับจาก							

คำแนะนำของเจ้าหน้าที	่ และการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญา	 ที่ได้มีการปรับ

และประยกุต์ใช้ใหเ้หมาะสมกบัพืน้ทีข่องตนเอง	อดทนปฏบิตั	ิศกึษา	ทดลอง	จนประสบความสำเรจ็ในทีส่ดุ	

  การได้รับการเสนอชื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาต ิ สาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

อนัเปน็ผลมาจากแนวทางการปฏบิตั ิดงันี้	

  1. ดา้นการพฒันาทีด่นิเพือ่ปลกูขา้ว ไดป้รบัปรงุพืน้ทีต่ามแนวทางการอนรุกัษด์นิและนำ้	คอื	มกีาร

ปรับรูปแบบแปลงนา	 ปรับระดับของพื้นที่เพื่อให้แปลงนามีระดับน้ำได้อย่างสม่ำเสมอทั่วแปลง	 ปรับปรุง

คันนาให้มีขนาดกว้างขึ้นเป็น	 6	 เมตร	 เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนคันนาเป็นแนวกันชน	 ใช้ปลูกไม้ผล						

ไมย้นืตน้	 และพชืผกับางชนดิ	 จดัการเพือ่ปรบัปรงุแก้ ไขสภาพดนิทีม่ปีญัหาความเปน็กรด	 ใหล้ดนอ้ยลง	

ดว้ยการใสป่นูโดโลไมท	์ และเพิม่ความอดุมสมบรูณข์องดนิดว้ยการใชปุ้ย๋คอกจากมลูโค	 มลูกระบอื	 มลูเปด็	

ไก่ที่เลี้ยงไว	้ ในพื้นที่ซึ่งเป็นสภาพปลอดสารเคมี	 อัตรา	 500	 กิโลกรัมต่อไร	่ โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคม	ี และ									

ใช้ขี้เถ้าแกลบ	 ซึ่งมีสภาพเป็นด่าง	 ใส่เพื่อช่วยดูดซับน้ำ	 หรือช่วยเก็บกักความชื้นในนาข้าว	 อัตรา	 500	

กโิลกรมัตอ่ไร	่ ใสร่องพืน้กอ่นปลกูขา้ว	 ใชน้ำ้หมกัชวีภาพทีม่สีารเรง่การเจรญิเตบิโต ทีผ่ลติจากวตัถดุบิ

เศษปลา ฉดีพน่ตน้ขา้ว ทกุ 7 วนั และใชน้ำ้หมกัจากสารเรง่ซปุเปอร	์ พด.7	 ในการไล่เพลี้ยและแมลงที่

รบกวน	 มกีารบรหิารจดัการใชน้ำ้อยา่งมปีระสทิธภิาพ	 ดว้ยวธิกีารงา่ยๆ	 ดว้ยการปลอ่ยนำ้แบบกาลกันำ้

เข้าแปลงนาไปตามแนวความลาดเทของระดับพื้นที	่ มีการใช้น้ำอย่างประหยัด	 โดยการระบายน้ำออกจาก
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  2. ดา้นการพฒันาทีด่นิเพือ่ปลกูพชื

ผกัและไมผ้ล ไดค้ดัเลอืกพืน้ทีค่อ่นขา้งราบ

และเรียบบริเวณคันดินบ่อน้ำ	 สำหรับใช้ ใน

การปลูกพืชผัก	 และจัดการสภาพดินที่มี

ปัญหาความเป็นกรดโดยใช้วัสดุปูนโดโลไมท	์			

เพิม่ความอดุมสมบรูณข์องดนิโดยใชปุ้ย๋หมกั

ที่ทำเองจากผักตบชวาซึ่งเป็นเศษวัสดุใน

พืน้ทีม่าหมกัรว่มกบัปุย๋คอก	 คอืมลูววั	 มลูไก	่

ทีเ่ลีย้งไว	้รว่มกบัการใชปุ้ย๋อนิทรยีช์วีภาพใส่

ในชว่งเตรยีมดนิกอ่นการเพาะปลกู	 การเตรยีม

หลมุเพือ่ปลกูไมผ้ล	หรอืไมย้นืตน้อืน่ๆ	 จะใช้

ปุ๋ยหมักที่ทำเองใส่รองก้นหลุมปลูก	 ก่อนนำ

ไม้ผล	 หรือไม้ยืนต้นลงปลูก	 ใช้น้ำหมัก

ชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร	์ พด.2	 ที่

ผลิตจากวัสดุเศษเหลือจากปลา	 ฉีดพ่นเพื่อ

ส่งเสริมการเจริญเติบโต	 และบำรุงดอกผล

ของพชืผกั	 และใชน้ำ้หมกัชวีภาพทีผ่ลติจาก

สารเร่งซุปเปอร	์ พด.7	 สำหรับใช้ฉีดพ่นไล่

เพลี้ยและแมลงในแปลงปลูกพืชผักในระบบ

เกษตรอินทรีย	์ ตลอดจนนำเศษฟางข้าว	

เศษวัสดุพืชที่มีอยู่ในแปลง	 รวมทั้งใบหญ้า

แฝกที่มีการตัดทุก	 4	 เดือน	 ใช้ปิดปกคลุม

หน้าดิน	 เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินให้กับ

พืชผัก	 และช่วยควบคุมวัชพืช	 และปลูกพืช

ปุ๋ยสดเพื่อสับกลบลงดิน	 เพิ่มอินทรียวัตถุ

และธาตุอาหารพืช	 ในช่วงพักหน้าดิน	 หรือ

ชว่งทีม่กีารหมนุเวยีนเปลีย่นชนดิพชืผกั	

 

แปลงนา	 ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว	 อย่างน้อย	 1	 สัปดาห	์ และนำน้ำดังกล่าวกลับไปเก็บไว้ ในบ่อเพื่อใช้ ใน

วัตถุประสงค์อื่นได้ต่อไป	 เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว มีการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง เพื่อเพิ่ม

อินทรียวัตถุกลับลงดิน	 และปลูกปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสด	 หลังการเก็บเกี่ยวข้าว	 เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ	์ และ

ไถกลบต้นปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในฤดูกาลปลูกต่อไป	ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยการใช้

ระยะปลกูหา่ง มรีะยะระหวา่งตน้ 30-40 เซนตเิมตร	ทำใหข้า้วแตกกอมากขึน้	สามารถเพิม่ผลผลติจาก	

100	กโิลกรมัตอ่ไร	่เปน็	600	กโิลกรมัตอ่ไร่	
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  3. การบรหิารจดัการนำ้ และการเลีย้งสตัว์ 

	 	 มีหลักในการดำเนินงาน	 คือ	 จัดทำแหล่งเก็บ		

กักน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ ใช้ยามขาดแคลน	 คือ	 ในช่วง										

ฤดูแล้ง	 หรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วง	 โดยทำการขุดบ่อน้ำ	

จำนวน	 6	 บ่อ	 รวมเป็นพื้นที	่ 6	 ไร	่ เพื่อเก็บน้ำไว้ ใช้

สำหรับเพาะปลูกพืชได้ตลอดป	ี มีการเลี้ยงปลา

ผสมผสาน	 และเลีย้งกุง้กา้มกราม	 ใชร้ำขา้วจากโรงสี

ชุมชนมาผสมกับเศษอาหารในครัวเรือน	 สำหรับ										

ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลา	 และเพาะพันธุ์ลูกปลา	 ลูกกุ้ง

กา้มกราม	จำหนา่ยดว้ย	

  นอกจากนี	้ ยังได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการ

เลี้ยงโค	 และกระบือ	 จำนวน	 15	 ตัว	 โดยเลี้ยงแบบ

ปลอ่ยใหห้ากนิเองตามธรรมชาตใินพืน้ทีซ่ึง่กนัไวส้ำหรบัการเลีย้งสตัว	์ 3	 ไร	่ และนำมลูโค	 กระบอืมาใชผ้ลติ

เปน็ปุย๋หมกั	 สำหรบัใชเ้พิม่ความอดุมสมบรูณ์ในนาขา้ว	 พชืผกั	 และไมผ้ล	 นอกจากนัน้	 ยงัไดเ้ลีย้งไก	่ และ

เป็ด	 จำนวน	 30	 ตัว	 ในสภาพการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาต	ิ สำหรับใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ

จำหน่าย	 และใช้ประโยชน์จากมูลเป็ด	 ไก่ที่รวบรวมได้สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักไว้ ใช้ ในแปลงปลูกพืชชนิด			

ตา่งๆ	ดว้ยเชน่กนั		

ปลอ่ยใหห้ากนิเองตามธรรมชาตใินพืน้ทีซ่ึง่กนัไวส้ำหรบัการเลีย้งสตัว	์ 3	 ไร	่ และนำมลูโค	 กระบอืมาใชผ้ลติ

11 
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  นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ ์ เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่เห็น

ความสำคัญและนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน	์ ได้ปลูกหญ้าแฝก	

รวมพื้นที	่ 4	 ไร	่ เพื่อปลูกขยายพันธุ์หญ้าแฝกสำหรับใช้ ในพื้นที่

ของตน	และแจกจา่ยใหก้บัเกษตรกรทีส่นใจเมือ่ไดม้าศกึษาดงูาน

ในพื้นที่ของตน	 โดยมีแนวคิดตามแนวทางที่ ได้รับการถ่ายทอด

ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน	 คือ	 นำไปปลูกในบริเวณพื้นที่ซึ่งมี

ความเสีย่งตอ่การเกดิชะลา้งพงัทลายของหนา้ดนิ	 ตลอดจนปลกู

ตามแนวคันดินที่ ได้จัดทำไว้ ในแปลงเพาะปลูกเพื่อช่วยยึดดิน

และป้องกันการทลายของคันดิน	 รวมถึงการให้รากหญ้าแฝก

ชว่ยดดูซบันำ้ในดนิ	ทำใหด้นิมคีวามชุม่ชืน้	และเมือ่			ตดัใบแฝก

ทุกๆ	 4	 เดือน	 ก็จะนำใบของหญ้าแฝกมาใช้ปิดคลุมผิวดินเพื่อ

ชว่ยรกัษาความชืน้ในดนิ	 ของแปลงปลกูพชืผกั	 และบรเิวณรอบ

โคนตน้ไมผ้ล	 ไมย้นืตน้	 ทัง้นี	้ เมือ่ใบหญา้แฝกผพุงั	 และเกดิการ

ยอ่ยสลาย	ชว่ยเพิม่อนิทรยีวตัถลุงดนิอกีดว้ย	
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	 	 ซึ่งพื้นที่แปลงเกษตรของนายสุริยา  หงส์ลอยวงษ ์ 

ได้จัดทำเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน	 ตำบล

คำน้ำสร้าง	 อำเภอกุดชุม	 จังหวัดยโสธร	 ซึ่งถือเป็นแปลง

ตน้แบบของการจดัการดนิ	 นำ้	 และการทำการเกษตรแบบไร่

นาสวนผสม	 ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ ใช้เป็นจุดเรียนรู้ ในด้าน

การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ	

มีเกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงาน	 เรียนรู	้ และนำความรู้ที่ ได้ ไป				

ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรของตนได้อย่างถูก

ต้องและเหมาะสม	 ทั้งนี	้ นายสุริยา	 หงส์ลอยวงษ	์ ยังได้

แจกจา่ยกลา้หญา้แฝกใหก้บัเกษตรกรผูส้นใจ	 นำกลบัไปปลกู	

พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้หญ้าแฝกเพื่อประโยชน์ในการ

อนรุกัษด์นิและนำ้ดว้ย	
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	 	 ซึ่งผลการปฏิบัติมาด้วยความวิริยะ	 อุตสาหะอย่างต่อเนื่องดังกล่าว	 ของนายสุริยา	 	 หงส์ลอยวงษ	์

ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ	 มีการใช้ปุ๋ยหมัก	 มูลโค	 กระบือ	 จากสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มความ

อดุมสมบรูณข์องดนิ	 การปลกูหญา้แฝกเพือ่ปอ้งกนัการชะลา้งพงัทลายของดนิ	 เกบ็กกัความความชืน้	 ใช้ใบ

คลุมดิน	 ตลอดจนการลดใช้สารเคม	ี โดยการใช้สารอินทรีย์ทำการเกษตรเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินมาเป็น

เวลานานกวา่	 10	 ป	ี และมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่เขา้สูร่ะบบเกษตรอนิทรยีม์าประมาณ	 5	 ป	ี จงึกอ่เกดิเปน็ผล

สำเรจ็อนัเปน็ความภาคภมูใิจ	และเปน็ทีน่า่ยนิดเีปน็อยา่งยิง่	ทำใหพ้ืน้ทีด่นิทำการเกษตรมคีวามอดุมสมบรูณ์

มากขึน้	มปีรมิาณอนิทรยีวตัถสุงูขึน้	ปรมิาณฟอสฟอรสัทีเ่ปน็ประโยชนส์งูขึน้	และความรนุแรงของกรดลดลง 

 

	 	 มผีลผลติทางการเกษตร	เชน่	ขา้ว	ไมผ้ล	และพชืผกั	ทีป่ลกูในระบบเกษตรอนิทรยีท์ี่ใหผ้ลผลติสงูขึน้	

มีพืชผักอินทรีย์หมุนเวียนจำหน่ายในตลาดชุมชน	 ทำให้มีรายได้รายวัน	 รายเดือน	 รายป	ี สูงต่อเนื่องทุกป	ี

และจากการทำบญัชคีรวัเรอืน	พบวา่	มรีายไดเ้ฉลีย่ตอ่ปมีากกวา่	700,000	บาท	จงึสรา้งความมัน่คง	และ

ยัง่ยนืใหก้บันายสรุยิา	หงษล์อยวงษ	์และครอบครวั	

  คา่ pH คา่อนิทรยีวตัถใุนดนิ (OM) (%)  ปรมิาณ P
2
O

5
 (มก./กก.) 

	 กอ่นปรบัปรงุดนิ	 5.8	 0.49	 3	

	 หลงัปรบัปรงุดนิ	 6.9	 1.80	 9 
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	 	 จากผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ	 ทำให	้นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ ์ ได้รับการ

คดัเลอืกใหเ้ปน็เกษตรกรดเีดน่ สาขาพฒันาทีด่นิเพือ่เกษตรกรรม ในป ี พ.ศ. 2562 ซึง่เปน็ผลมาจาก

ความวิริยะ	 อุตสาหะ	 หมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง	 ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆ	 จากสื่อต่างๆ	 รวมถึงการเรียนรู้

สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน	 ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาของตนเอง	 ทำให้สามารถวางแผนการใช้

ประโยชนท์ีด่นิและบรหิารจดัการดนิ	 นำ้	 ทำการเกษตรแบบไรน่าสวนผสมในระบบเกษตรอนิทรยี	์ สามารถ

นำความรูม้าประยกุตแ์ละพฒันาทีด่นิสำหรบัปลกูพชืชนดิตา่งๆ	 ไดจ้นประสบความสำเรจ็	 สามารถลดตน้ทนุ

การผลติ	 โดยสามารถบรหิารจดัการ	วสัด	ุสิง่ของเหลอืใชท้างการเกษตรที่ไดจ้ากกจิกรรมในพืน้ที	่ จงึใชเ้งนิ

ลงทุนต่ำ	 ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคม	ี สารเคมีทางการเกษตร	 และใช้แรงงานในครอบครัว	 ซึ่งวิธีการที่นายสุริยา				

หงษล์อยวงษ	์ไดป้ฏบิตัจินประสบความสำเรจ็	นี	้ไดน้ำมาบอกกลา่วเพือ่เผยแพรแ่นวทางในการคดิ	แนวทาง

ในการปฏิบัติของตน	 ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้นำไปปฏิบัติให้ประสบ

ความสำเร็จด้วย	 เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 ที่มีการรวมกลุ่มและขยายผลด้านการจัดการดินที่ประสบ

ความสำเร็จ	 โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ให้เพิ่มขึ้น	 ประมาณ	 30	 เปอร์เซ็นต	์										

รวมทั้งขยายตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเครือข่าย	 และการรวบรวมผลผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย์

เพือ่จำหนา่ยทัง้ในและตา่งประเทศ	

 รบัโลรางวลัเกษตรกรดเีดน สาขาไรนาผสม ระดบัจงัหวดั ป 2560 
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	 บทคดัยอ	

	 	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตในประเทศไทยมีแนวโน้มลดงลงอย่าง

มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร	 หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาต่างๆ	 เพื่อแก้

ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย	 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย											

(UNCCD)	 ไดจ้ดัทำโครงการทีม่เีปา้หมายเพือ่ลดความเสือ่มโทรมของดนิ	 (Land	 Degradation	Neutrality: 

LDN)	การประเมนิของ	LDN	ไดก้ำหนดตวัชีว้ดัพืน้ฐาน	3	ตวัชีว้ดั	ไดแ้ก	่การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์

ทีด่นิ	การเปลีย่นแปลงความสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิ	และการเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสม

ในดิน	 การวิจัยนี้ต้องการประยุกต์ใช้วิธีการประเมิน	 LDN	 เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความ

เสือ่มโทรมของดนิของจงัหวดัเชยีงราย	 ซึง่มเีนือ้ทีจ่งัหวดัรวมทัง้สิน้	 7,298,981	 ไร	่ พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็ภเูขา

สงูมลีกัษณะลาดชนัไมเ่หมาะสำหรบัการเกษตร	

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดเชียงราย	 ในป	ี พ.ศ.	 2550																

ถงึป	ีพ.ศ.	 2559	พบวา่	 ในป	ีพ.ศ.	 2550	มพีืน้ทีป่า่ไมค้รอบคลมุรอ้ยละ	48.49	ของเนือ้ทีท่ัง้หมด	แต่ในป	ี										

พ.ศ.2559	 พื้นที่ป่าไม้ลดลงร้อยละ	 39.07	 โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันไม่มาก	 เกษตรกร

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก	 ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น											

รอ้ยละ	51.32	และพืน้ทีท่ี่ใชต้ัง้ถิน่ฐานเพิม่ขึน้รอ้ยละ	5.31	ในป	ีพ.ศ.	2559	

* กลุมวเิคราะหสภาพการใชทีด่นิ กองนโยบายและแผนการใชทีด่นิ 

 Land Use Analysis, Division of Land Use Policy and Planning 

ศศรินิทร ศรสีมเขยีว,* สมจติต เลศิดษิยวรรณ* และพทิยากร ลิม่ทอง* 

Sasirin Srisomkiew,* Somjit Lertdisayawan* and Pitayakon Limtong* 

การประเมนิความเสือ่มโทรมของดนิ 
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	 	 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินสามารถประเมินจากการผลิตขั้นปฐมภูมิ

สทุธขิองพชื	(Net	Primary	Productivity:	NPP)	ของจงัหวดัเชยีงราย	ในป	ีพ.ศ.	2550	และป	ีพ.ศ.	2557	

จากภาพถา่ยดาวเทยีม	MODIS	พบวา่	NPP	สงู	มเีนือ้ทีร่อ้ยละ	32.55	ในป	ีพ.ศ.	2550	ลดลงเหลอืรอ้ยละ	

23.78	 ในป	ี พ.ศ.	 2557	 ในขณะที	่ NPP	 ปานกลาง	 มเีนือ้ทีร่อ้ยละ	 65.96	 ในป	ี พ.ศ.	 2550	 เพิม่ขึน้เปน็									

รอ้ยละ	 74.70	 ในป	ีพ.ศ.	 2557	 เชน่เดยีวกบั	NPP	ตำ่	 มเีนือ้ทีร่อ้ยละ	 1.49	 ในป	ีพ.ศ.2550	 เพิม่ขึน้เปน็		

รอ้ยละ	1.52	ในป	ีพ.ศ.2557	

	 	 การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของจังหวัดเชียงราย	 ในการวิจัยนี้ประเมินจากแผนที	่	

ชุดดิน	 มาตราส่วน	 1:25,000	 และจากฐานข้อมูลดินที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากกรมพัฒนาที่ดิน	 พบว่า	 SCS				

ที่มีค่าอยู่ระหว่าง	 0.01-10.00	 ตันต่อไร	่ มีเนื้อที่ร้อยละ	 1.80	 ในป	ี พ.ศ.2550	 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 11.71												

ในป	ี พ.ศ.	 2554	 เช่นเดียวกับ	 SCS	 ที่มีค่าอยู่ระหว่าง	 10.01-20.00	 ตันต่อไร	่ มีเนื้อที่ร้อยละ	 5.89														

ในป	ีพ.ศ.	2550	เพิม่ขึน้เปน็	รอ้ยละ	14.09	ในป	ีพ.ศ.	2554	ในขณะที	่SCS	ทีม่คีา่อยูร่ะหวา่ง	20.01-30.00	

ตนัตอ่ไร	่ มเีนือ้ทีร่อ้ยละ	 27.53	 ในป	ี พ.ศ.	 2550	 ลดลงเหลอืรอ้ยละ	 10.42	 ในป	ี พ.ศ.	 2554	 และ	 SCS										

ที่มีค่าอยู่ระหว่าง	 40.01-50.00	 ตันต่อไร	่ มีเนื้อที่คงเดิมคือ	 ร้อยละ	 64.78	 ในป	ี พ.ศ.	 2550	 และ																		

ป	ีพ.ศ.	2554	

	 	 การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย	 โดยใช้ตัวชี้วัด	 LDN	

สามารถจำแนกได	้ 3	 รูปแบบ	 จากผลการวิจัยพบว่า	 พื้นที่ ได้รับการปรับปรุง	 มีเนื้อที่ร้อยละ	 16.84																	

ของเนือ้ทีท่ัง้จงัหวดั	ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเสือ่มโทรมของดนิ	มเีนือ้ทีร่อ้ยละ	37.83	และพืน้ที่ไมเ่สีย่งตอ่

การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ	มเีนือ้ทีร่อ้ยละ	45.33	นอกจากนีก้ารใชว้ธิกีารประเมนิ	LDN	สามารถระบุ

ตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน											

ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างมากในการใช้แก้ ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน

อยา่งเหมาะสมในอนาคต	

	 ABSTRACT	

	 	 Soil	 fertility	 and	 productivity	 in	 Thailand,	 especially	 in	 agricultural	 areas,	 have	 been	

declining.	 The	 decline	 rate	 seems	 to	 have	 significantly	 increased	 in	 recent	 years.	Many	

government agencies have set up several development projects to solve these land 

degradation	problems.	The	United	Nations	Convention	 to	Combat	Desertification	 (UNCCD)	

provides	 the	Land	Degradation	Neutrality	 (LDN)	Target	Setting	Program	 for	assessment	of	

land	degradation	trends.	The	LDN	assessment	has	three	indicators	that	used	for	setting	the	

baseline	of	land	use/cover,	land	productivity	and	soil	carbon	stock.	This	study	has	tried	to	

follow	UNCCD	guideline	and	used	the	three	LDN	indicators	to	assess	the	land	degradation	

in	Chiang	Rai	province	of	Thailand.	The	 research	site	 is	 located	 in	 the	north	of	Thailand	

with	a	total	area	of	7,298,981	rai.	The	area	is	not	suitable	for	agriculture,	but	there	is	still	

demand	to	use	the	area	for	agriculture	as	the	plain	areas	are	limited.		
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	 	 Trends	 in	 Land	 use	 change	 of	 Chiang	 Rai	 province	 in	 year	 2007	 and	 2016	 are	 as	

follows	 the	 forest	 land	 area	 covered	 almost	 half	 of	 the	 total	 area	 with	 48.49%	 in	 2007.	

However,	 in	2016	the	 forest	 land	area	was	reduced	to	39.07	%	especially	 in	mountainous	

area	where	 slope	 is	 not	 steep.	 Farmers	 utilize	 forest	 cover	 area	 and	 change	 to	 cropland.	

While	cropland	area	was	increased	to	51.32%,	so	was	the	settlement	area	by	5.31%	in	2016.		

	 	 The	assessment	of	land	productivity	change	by	using	NPP	data	in	2007	and	2014	was	

estimated	from	Net	primary	productivity	(NPP)	of	Chiang	Rai	province	in	2007	and	2014	by	

remote	 sensing	 data	 from	MODIS	 satellite	 images.	According	 to	NPP	 data	 in	 2007,	High	

NPP	covered	32.55%	and	decreased	to	23.78%	in	2014.	The	Medium	NPP	covered	65.96%	in	

2007	 was	 increased	 74.70%	 in	 2014.	 Similarly,	 Low	 NPP	 covered	 1.49%	 in	 2007	 was	

increased	to	1.52%	in	2014.		

	 	 In	 this	 research,	 changes	 in	 Soil	 carbon	 stocks	 (SCS)	 in	 Chiang	 Rai	 Province	 was	

assessed	from	the	soil	series	map	with	scale	of	1:25,000	and	secondary	soil	database	from	

the	Land	Development	Department.	The	results	show	the	SCS	value	between	0.01-10.00	had	

increased	 from	1.80%	 in	2007	to	11.71%	 in	2011.	Similarly,	 the	SCS	value	between	10.01-

20.00	had	 increased	 from	5.89%	 in	 2007	 to	 14.09	 in	 2011.	While	 the	 SCS	 value	between	

20.01-30.00	 decreased	 from	 27.53%	 in	 2007	 to	 10.42%	 in	 2011.	 The	 SCS	 value	 between	

40.01-50.00	was	stabled	64.78%	in	2007	and	2011.		

	 	 The	 risk	 area	 assessment	 of	 land	 degradation	 using	 LDN	 indicator	 in	 Chiang	 Rai	

province	 is	 classified	 in	 to	 3	 categories.	 The	 results	 show	 the	 improvement	 area	 was	

covered	16.84%.	The	risk	of	degradation	area	was	37.83%	and	Non	risk	of	degradation	area	

was	45.33%.	The	LDN	estimation	 from	UNCCD	to	assessment	 land	degradation	 in	Chiang	

Rai	can	indicate	areas	where	there	is	a	risk	of	land	degradation	and	the	main	cause	of	land	

degradation.	 This	 information	 is	 useful	 in	 solving	 the	 problem	 of	 soil	 degradation	 and	

appropriate	land	use	planning	in	the	future.	

	 คำนำ	

  ความเสื่อมโทรมของดิน หมายถึง	 การที่ดินเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมและอยู่ ในสภาพที่ ไม่

เอื้ออำนวยต่อผลผลิตทางการเกษตร	 เนื่องจากคุณสมบัติทางด้านต่างๆ	 ของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญ

เตบิโตของพชื	ความเสือ่มโทรมของดนิเกดิจากหลายปจัจยั	 เชน่	สภาพอากาศทีร่นุแรง	กจิกรรมของมนษุย์

ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน	 และการใช้ที่ดินเพื่อผลิตอาหารและการสร้างที่อยู่อาศัย	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ความเสือ่มโทรมของดนิในประเทศไทยมแีนวโนม้เพิม่มากขึน้	หนว่ยงานภาครฐัไดม้กีารจดัตัง้โครงการพฒันา

ต่างๆ	 เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทยและพยายามศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมในการ

ประเมนิหาพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ	 เพือ่ใช้ในการระบพุืน้ทีเ่ปา้หมาย	 และใชเ้ปน็ขอ้มลู
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พื้นฐานในการหาแนวทางแก้ ไขปัญหาเกิดความเสื่อมโทรมของดินและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่าง

เหมาะสมในอนาคต	

	 	 ประเทศไทยกบัอนสุญัญาวา่ดว้ยการตอ่ตา้นการแปรสภาพเปน็ทะเลทราย	 (UNCCD)	 ไดร้ว่มดำเนนิงาน

ด้านการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย	 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน	 ภัยแล้ง	 รวมถึง										

การจดัการทีด่นิอยา่งยัง่ยนื	 (Sustainable	Land	Management:	SLM)	จากหนว่ยงานตา่งๆ	จากประเทศ

ทัง้ในทวปีแอฟรกิา	 ยโุรป	 อเมรกิา	 เอเซยี	 ออสเตรเลยี	 และองคก์รระหวา่งประเทศ	 เพือ่สรา้งความเขา้ใจ										

ถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน	 UNCCD	 ได้จัดทำโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเสื่อมโทรมของดิน												

(Land	Degradation	Neutrality:	 LDN)	 โดยการประเมนิของ	LDN	 ไดก้ำหนดตวัชีว้ดัพืน้ฐาน	3	ตวัชีว้ดั	

ประกอบด้วย	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน	 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิต										

ของทีด่นิ	และการเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิ	(กรมพฒันาทีด่นิ,	2555)	

	 	 การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร	 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก	 ทำให้มีการใช้

ทรพัยากรธรรมชาตมิากขึน้	 สาเหตดุงักลา่วทำใหท้รพัยากรในประเทศไทยลดลงไปอยา่งรวดเรว็	 และทำให้

สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง	 เช่น	 ทรัพยากรน้ำ	 ทรัพยากรป่าไม	้ ทรัพยากรดิน	 และสิ่งมีชีวิตต่างๆ	 (วสันต์,	

2555)	

	 	 ความสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิ	 ประเมนิจากการผลติขัน้ปฐมภมูสิทุธขิองพชื	 (Net	 Primary	

Productivity:	 NPP)	 คือ	 ปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการหายใจและสังเคราะห์แสงของพืช	 (ตัน/ไร่/ปี)	

เป็นความแตกต่างระหว่างพลังงานเคมีที่เป็นประโยชน์ที่ผลิตโดยพืชในระบบนิเวศ	 และเป็นส่วนหนึ่งของ

พลงังานที่ใชส้ำหรบัการหายใจของเซลล	์ NPP	 ใช้ในการประเมนิการทำงานของระบบนเิวศและผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	 เพื่อตรวจสอบสุขภาพของพืช	 การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในช่วง

เวลา	 และเพื่อประเมินผลผลิตของพืช	 ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกลมาประเมิน

ผลผลติสทุธขิัน้ปฐมภมูขิองพชื	เชน่	ขอ้มลูจากภาพถา่ยดาวเทยีม	MODIS	และ	LANDSAT	8	OLI	เปน็ตน้ 

	 	 ชุดข้อมูล	 MOD	 17A3	 ของดาวเทียม	 Terra	 MODIS	 ประกอบด้วยข้อมูลการแผ่รังส	ี																											

(Photosynthetically	 Active	 Radiation	 :	 FPAR)	 และการผลติขัน้ปฐมภมูสิทุธขิองพชื	 (NPP)	 เปน็ชดุ

ข้อมูลที่สร้างขึ้นทุกๆ	 8	 วัน	 มีขนาดพิกเซล	 500	 เมตร	 โดยคัดเลือกพิกเซล	 "ดีที่สุด"	 จากข้อมูลทั้งหมด										

ของเซ็นเซอร	์ Terra	 ภายในระยะเวลา	 8	 วัน	 สำหรับ	 FPAR	 เป็นส่วนหนึ่งของรังสีที่ ใช้งานอยู	่																		

(400-700	 นาโนเมตร)	 ที่ถูกดูดกลืนโดยพืชสีเขียวตัวแปรทั้งสองใช้สำหรับการคำนวณการสังเคราะห์แสง

จากพื้นผิวดิน	 การคายระเหยและดัชนีพื้นที่ ใบซึ่งนำมาใช้ ในการคำนวณพลังงานภาคพื้นดิน	 คาร์บอน	

กระบวนการหมนุเวยีนนำ้และชวีภาพของพชื	(Myneniet	al.,	2015)	

	 	 ปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิคอื	 ปรมิาณของคารบ์อนทีถ่กูเกบ็สะสมอยู่ในดนิ	 เปน็ตวัชีว้ดัคณุภาพดนิ	

มคีวามสำคญัตอ่ระบบนเิวศและระบบนเิวศเกษตรทีม่อีทิธพิลตอ่ความอดุมสมบรูณข์องดนิ	ปรมิาณคารบ์อน	

ทีเ่กบ็กกัไว้ในดนิ	มปีระมาณ	3.3	เทา่ของในบรรยากาศ	และ	4.3	เทา่ทีเ่กบ็กกัไว้โดยชวีมวล	คารบ์อนในดนิ

อยู่ในรูปสารอินทรีย	์ (Soil	 Organic	 Carbon:	 SOC)	 และอนินทรีย	์ (Soil	 Inorganic	 Carbon:	 SIC)	

ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนในดนิมคีา่ผนัแปรสงู	 ขึน้อยูก่บัสภาพพืน้ทีแ่ละสภาพภมูอิากาศการเปลีย่นแปลงการ
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ใช้ที่ดินจากสภาพธรรมชาติมาใช้ทำการเกษตรมีผลทำให้สารอินทรีย์ลดลงมากถึงร้อยละ	 60	 ในเขตหนาว

และอาจมากถึงร้อยละ	 75	 หรือมากกว่าในเขตร้อน	 ซึ่งการลดลงของปริมาณสารอินทรีย์ทำให้ดินเสื่อม

สภาพ	 (จักวาล,	 2554)	 การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินมีผลกระทบอย่างมากต่อระดับของ	 SOC	

การจดัการดนิที่ไมถ่กูตอ้ง	เชน่	การเผาตอซงั	และการไถกลบหลายๆ	ครัง้	สง่ผลใหเ้กดิการยอ่ยสลายในดนิ

อย่างรวดเร็วและเกิดการเร่งปฏิกิริยาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ในดินได้เร็วขึ้น	 ทำให้ดินสูญเสียคาร์บอน

และสมดลุตามธรรมชาติ	

	 อปุกรณแ์ละวธิกีาร	

  1. การประเมนิการเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ  

	 	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดเชียงรายประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียม	 THEOS	

และ	 LANDSAT	 ทำการปรับแก้ข้อมูลดาวเทียมให้มีความถูกต้องทางเรขาคณิต	 และแบ่งประเภทการใช้

ทีด่นิออกเปน็	6	รปูแบบ	ประกอบดว้ย	พืน้ทีเ่พาะปลกู	พืน้ทีป่า่ไม	้พืน้ทีทุ่ง่หญา้	พืน้ทีท่ี่ใชต้ัง้ถิน่ฐาน	พืน้ที่

ชุ่มน้ำและพื้นที่อื่นๆ	 จากนั้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของจังหวัดเชียงราย	 ป	ี พ.ศ.	 2550															

โดยเปรียบเทียบกับป	ี พ.ศ.	 2559	 และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินป	ี พ.ศ.	 2550	 และ												

ป	ีพ.ศ.	2559	

  2. การประเมนิการเปลีย่นแปลงความสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิ  

	 	 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดิน	 ประเมินจากการผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของ

พืช	 (Net	 Primary	 Productivity:	 NPP)	 ของจังหวัดเชียงราย	 ในป	ี พ.ศ.	 2550	 และป	ี พ.ศ.	 2557																			

จากภาพถ่ายดาวเทียม	 Terra	MODIS	 ชุดข้อมูล	MOD	 17A3	 ทำการวิเคราะห์ค่า	 NPP	 จากภาพถ่าย

ดาวเทยีมดว้ยโปรแกรม	QGIS	เวอรช์ัน่	2.6.1	จากขอ้มลู	NPP	แบง่ออกเปน็	3	ระดบั	คอื	ตำ่	ปานกลาง	

และสูง	 จากนั้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินของจังหวัดเชียงราย												

ในป	ีพ.ศ.	2550	โดยเปรยีบเทยีบกบัป	ีพ.ศ.	2557	และจดัทำแผนทีก่ารเปลีย่นแปลงความสามารถในการให้

ผลผลติของทีด่นิป	ีพ.ศ.	2550	และป	ีพ.ศ.	2557	

  3. การประเมนิการเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิ 

	 	 การเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิของจงัหวดัเชยีงรายในป	ีพ.ศ.	2550	และป	ีพ.ศ.	2554

ประเมนิจากแผนทีช่ดุดนิมาตราสว่น	 1:25,000	 ของกรมพฒันาทีด่นิ	 และฐานขอ้มลูดนิทีเ่ปน็ขอ้มลูทตุยิภมูิ

ประกอบด้วย	 อินทรียวัตถุในดิน	 (กรัมคาร์บอนต่อไร่)	 ปริมาณคาร์บอนอินทรีย	์ (ร้อยละ)	 ในชั้นดินบน												

ที่ความลึก	 0-15	 (เซนติเมตร)	 ค่าความหนาแน่นของดิน	 (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร)	 ใช้ฐานข้อมูลดิน					

เหลา่นี้ ในการคำนวณหาปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิ	(ตนัตอ่ไร)่	แบง่ออกเปน็	5	ระดบั	คอื	0.01-10.00	ตนั

ตอ่ไร	่ 10.01-20.00	ตนัตอ่ไร	่ 20.01-30.00	ตนัตอ่ไร	่ 30.01-40.00	ตนัตอ่ไร	่ และ	 40.01-50.00	ตนัตอ่ไร	่

จากนั้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของจังหวัดเชียงรายในปี	 พ.ศ.2550	

เปรียบเทียบกับป	ี พ.ศ.2554	 และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินป	ี พ.ศ.2550	

และป	ีพ.ศ.2554	
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  4. การประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ 

	 	 พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินของจังหวัดเชียงรายประเมินจากตัวชี้วัด	 LDN	 ของ	

UNCCD	 ทัง้	 3	 ตวัชีว้ดั	 โดยการนำขอ้มลูแผนทีก่ารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิป	ี พ.ศ.	 2550	 และ													

ป	ี พ.ศ.	 2559	 แผนที่การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินป	ี พ.ศ.	 2550	 และ																					

ป	ี พ.ศ.	 2557	 และแผนที่การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินป	ี พ.ศ.	 2550	 และป	ี พ.ศ.	 2554														

มาวเิคราะหแ์บบกรดิ	โดยกำหนดเงือ่นไขดงันี้	

	 	 	 -	ถา้มอียา่งนอ้ยหนึง่ตวัชีว้ดัมกีารเปลีย่นแปลงในทางเพิม่ขึน้	(+)	จดัเปน็พืน้ที่ไดร้บัการปรบัปรงุ	

	 	 	 -	ถ้ามีอย่างน้อยหนึ่งตัวชี้วัดมีการเปลี่ยนแปลงในทางลดลง	 (-)	 จัดเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการ

เสือ่มโทรมของดนิ	

	 	 	 -	ถา้ทัง้สามตวัชีว้ดัไมม่กีารเปลีย่นแปลง	จดัเปน็พืน้ที่ไมเ่สีย่งตอ่การเสือ่มโทรมของดนิ	

	 ผลการทดลองและวจิารณ์	

  1. แนวโนม้การเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ  

	 	 ผลการวิจัยพบว่า	 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดเชียงรายในป	ี พ.ศ.	 2550													

ถึงป	ี พ.ศ.	 2559	 พบว่า	 ในป	ี พ.ศ.	 2550	 พื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งจังหวัด												

คอื	3,539,662	ไร	่หรอืรอ้ยละ	48.49	แต่ในป	ีพ.ศ.	2559	พืน้ทีป่า่ไมล้ดลงเหลอื	2,851,675	ไร	่หรอืรอ้ยละ	

39.07	 โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันไม่มาก	 เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที	่				

ป่าไม้ ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก	 ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกในป	ี พ.ศ.	 2550	 มีเนื้อที	่ 3,046,019	 ไร	่ หรือร้อยละ	

41.73	แต่ในป	ีพ.ศ.	2559	มเีนือ้ทีเ่พิม่ขึน้เปน็	3,746,300	ไร	่หรอืรอ้ยละ	51.32	เชน่เดยีวกบัพืน้ทีท่ี่ใชต้ัง้

ถิน่ฐานในป	ี พ.ศ.	 2550	 มเีนือ้ที	่

349,369	 ไร	่ หรือร้อยละ	 4.79	

แต่ในป	ี พ.ศ.	 2559	 มเีนือ้ทีเ่พิม่

ขึน้เปน็	387,450	ไร	่หรอืรอ้ยละ	

5.31	ของเนือ้ทีท่ัง้จงัหวดั	

 ภาพที ่1 การใชทีด่นิจงัหวดัเชยีงรายป พ.ศ. 2550 ภาพที ่1 การใชทีด่นิจงัหวดัเชยีงรายป พ.ศ. 2550 
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 ภาพที ่3 พืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงการใชทีด่นิในจงัหวดัเชยีงราย ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2559 

 ภาพที ่2 การใชทีด่นิจงัหวดัเชยีงรายป พ.ศ. 2559 
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  2. แนวโนม้การเปลีย่นแปลงความสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิ 

	 	 การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินในจังหวัดเชียงราย	 โดยประเมินจากการ

ผลติขัน้ปฐมภมูสิทุธขิองพชื	 (Net	 Primary	 Productivity:	 NPP)	 ในป	ี พ.ศ.	 2550	 และป	ี พ.ศ.2557	 จาก

ภาพถา่ยดาวเทยีม	MODIS	ผลการวจิยัพบวา่	พืน้ทีท่ีม่คีา่	NPP	สงู	ในป	ีพ.ศ.	2550	มเีนือ้ทีจ่าก	2,375,713	ไร	่

หรือรอ้ยละ	 32.55	 ลดลงเหลอื	 1,735,888	 ไร	่ หรอืรอ้ยละ	 23.78	 ในป	ี พ.ศ.	 2557	 ของเนือ้ทีท่ัง้จงัหวดั															

ในขณะทีพ่ืน้ทีท่ีม่คีา่	NPP	ปานกลาง	 ในป	ีพ.ศ.	2550	มเีนือ้ที	่ 4,184,513	 ไร	่หรอืรอ้ยละ	65.96	 เพิม่ขึน้

เปน็	5,452,150	 ไร	่หรอืรอ้ยละ	74.70	 ในป	ีพ.ศ.2557	 เชน่เดยีวกบัพืน้ทีท่ีม่คีา่	NPP	ตำ่ในป	ีพ.ศ.	2550																	

มเีนือ้ที	่108,756	ไร	่หรอืรอ้ยละ	1.49	เพิม่ขึน้เปน็	110,944	ไร	่หรอืรอ้ยละ	1.52	ในป	ีพ.ศ.	2557	

 ภาพที ่5 ความสามารถในการใหผลผลติของทีด่นิ จงัหวดัเชยีงรายป พ.ศ. 2557 

 ภาพที ่4 ความสามารถในการใหผลผลติของทีด่นิ จงัหวดัเชยีงราย พ.ศ. 2550           
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  3. แนวโนม้การเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิ 

	 	 การเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิของจงัหวดัเชยีงราย	 ในการวจิยันีป้ระเมนิจากแผนทีช่ดุ

ดนิ	มาตราสว่น	1:25,000	และจากฐานขอ้มลูดนิทีเ่ปน็ขอ้มลูทตุยิภมูจิากกรมพฒันาทีด่นิ	ผลการวจิยัพบวา่

SCS	ทีม่คีา่อยูร่ะหวา่ง	0.01-10.00	ตนัตอ่ไร	่ในป	ีพ.ศ.2550	มเีนือ้ที	่131,381	ไร	่หรอืรอ้ยละ	1.80	เพิม่ขึน้

เปน็	854,713	ไร	่หรอืรอ้ยละ	11.71	ในป	ีพ.ศ.2554	เชน่เดยีวกบั	SCS	ทีม่คีา่อยูร่ะหวา่ง	10.01-20.00	ตนั

ตอ่ไร	่ในป	ีพ.ศ.	2550	มเีนือ้ที	่429,913	ไร	่หรอืรอ้ยละ	5.89	เพิม่ขึน้เปน็	1,028,431	ไร	่หรอืรอ้ยละ	14.09 

ในป	ี พ.ศ.2554	 ในขณะที	่ SCS											

ที่มีค่าอยู่ระหว่าง	 20.01-30.00											

ตันต่อไร	่ ในป	ี พ.ศ.	 2550	 มีเนื้อที	่

2,009,406	 ไร	่ หรือร้อยละ	 27.53	

ลดลงเหลอื	760,556	ไร	่หรอืรอ้ยละ	

10.42	 ในป	ี พ.ศ.	 2554	 และ	 SCS		

ที่มีค่าอยู่ระหว่าง	 40.01-50.00											

ตันต่อไร	่ มี เนื้อที่คงเดิม	 คือ	

4,728,281	 ไร	่ หรือร้อยละ	 64.78	

ในป	ีพ.ศ.	2550	และป	ีพ.ศ.	2554	

 ภาพที ่6 พืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงความสามารถในการใหผลผลติของทีด่นิในจงัหวดัเชยีงระหวาง ป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2557 ภาพที ่6 พืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงความสามารถในการใหผลผลติของทีด่นิในจงัหวดัเชยีงระหวาง ป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2557 
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 ภาพที ่8 ปรมิาณคารบอนสะสมในดนิป พ.ศ. 2554 

 ภาพที ่9 พืน้ทีท่ีม่กีารเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบอนสะสมในดนิ ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2554  
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   4. การประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ 

	 	 การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย	 โดยใช้ตัวชี้วัด	 LDN	

จำแนกได	้ 3	 รปูแบบ	 คอืพืน้ที่ไดร้บัการปรบัปรงุ,	 พืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ	 และพืน้ที	่										

ไมเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ	ผลการวจิยัพบวา่	พืน้ที่ไดร้บัการปรบัปรงุ	มเีนือ้ที	่1,229,200	ไร ่

หรอืรอ้ยละ	16.84	ของเนือ้ทีท่ัง้จงัหวดั	ในขณะทีพ่ืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเสือ่มโทรมของดนิ	มเีนือ้ที	่2,761,375	ไร	่

หรอืรอ้ยละ	37.83	และพืน้ที่ไมเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิ	มเีนือ้ที	่3,308,406	ไร	่หรอืรอ้ยละ	

45.33	สว่นใหญค่อืพืน้ทีป่า่ไมท้ี่ไมม่กีารเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิไปเปน็ประเภทอืน่	

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิจงัหวดัเชยีงราย	ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2550		

	 และป	ีพ.ศ.	2559	

การใชท้ีด่นิป ี2550 การใชท้ีด่นิป ี2559 ประเภทการ 

ใชท้ีด่นิ 

    การเปลีย่นแปลง 

    การใชท้ีด่นิ 

  เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ 

	 พืน้ทีเ่พาะปลกู	 	3,046,019		 	41.73		 	3,746,300		 	51.32		 700,281	 	9.59		

	 พืน้ทีป่า่ไม	้ 	3,539,662		 	48.49		 	2,851,675		 	39.07		 -687,987	 -9.42		

	 พืน้ทีทุ่ง่หญา้	 	162,494		 	2.23		 	127,531		 	1.75		 -34,963	 -0.48		

	 พืน้ทีท่ี่ใชต้ัง้ถิน่ฐาน	 	349,369		 	4.79		 	387,450		 	5.31		 38,081	 	0.52		

	 พืน้ทีชุ่ม่นำ้	 	194,869		 	2.67		 	172,394		 	2.36		 -22,475	 -0.31		

	 พืน้ทีอ่ืน่ๆ	 	6,568		 	0.09		 	13,631		 	0.19		 7,063	 	0.10		

  รวม  7,298,981   100.00   7,298,981   100.00  1,490,850  20.42 

 ภาพที ่10 พืน้ทีเ่สีย่งตอการเกดิความเสือ่มโทรมของดนิในจงัหวดัเชยีงราย 
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ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงความสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิจงัหวดัเชยีงราย		

	 ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2550	และป	ีพ.ศ.	2557	

ความสามารถ 

ในการใหผ้ลผลติ 

ของทีด่นิ 

NPP ป ี2550 NPP ป ี2557 การเปลีย่นแปลง NPP 

 เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ 

 ตำ่	 108,756		 1.49		 110,944		 1.52		 2,187	 0.03	

	 ปานกลาง	 4,814,513							65.96		 5,452,150		 74.70		 637,638	 8.74	

	 สงู	 2,375,713		 		32.55		 1,735,888		 23.78		 -639,825	 -8.77	

  รวม  7,298,981   100.00   7,298,981   100.00  1,279,650 17.54 

ตารางที ่3	 เปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงปรมิาณคารบ์อนสะสมในดนิจงัหวดัเชยีงราย		

	 ระหวา่งป	ีพ.ศ.	2550	และป	ีพ.ศ.	2554	

ปรมิาณคารบ์อน 

สะสมในดนิ (ตนั/ไร)่  เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ เนือ้ที ่(ไร)่ รอ้ยละ 

SCS ป ี2550 SCS ป ี2554 การเปลีย่นแปลง SCS 

	 0.01-10.00	 				131,381		 1.80		 		854,713		 11.71		 723,331		 9.91	

	 10.01-20.00	 						429,913		 5.89		 1,028,431		 			14.09										598,519		 8.20	

	 20.01-30.00	 		2,009,406		 		27.53		 760,556		 10.42		 			1,248,850		 -17.11	

	 30.01-40.00	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

	 40.01-50.00	 4,728,281		 	64.78		 	4,728,281		 	64.78		 -	 -	

  รวม   7,298,981  100.00   7,298,981  100.00  2,570,700  35.22 
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 สรปุ	

	 	 งานวจิยันีเ้ปน็งานโครงการวจิยันำรอ่ง	 เพือ่การประยกุต์ใชว้ธิกีารประเมนิ	 LDN	 ที่ใชป้ระเมนิความ

เสื่อมโทรมของดินระดับประเทศมาประเมินความเสื่อมโทรมของดินระดับจังหวัด	 การวิจัยครั้งนี	้																					

มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ประเมนิพืน้ทีเ่สีย่งตอ่การเกดิความเสือ่มโทรมของดนิในจงัหวดัเชยีงราย	 ผลจากการวจิยั

พบวา่	 สาเหตหุลกัทีท่ำใหเ้กดิความเสือ่มโทรมของดนิในจงัหวดัเชยีงราย	 สว่นใหญเ่กดิจากการเปลีย่นแปลง

การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้และทุ่งหญ้า	 ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ที่ใช้ตั้งถิ่นฐาน	 ในขณะที	่				

การประเมินการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินโดยประเมินจากค่า	 NPP	 ซึ่งแสดง											

ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตของดิน	 เนื่องจากเป็นปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการหายใจและ

สังเคราะห์แสงของพืชสามารถบ่งบอกสุขภาพของพืชและประเมินผลผลิตของพืช	 ผลจากการวิจัยพบว่า	

ความสามารถในการใหผ้ลผลติของทีด่นิมแีนวโนม้ลดลงจากป	ีพ.ศ.	2550	ถงึป	ีพ.ศ.	2557	เชน่เดยีวกบัการ

เปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินโดยประเมินจากค่า	 SOC	 ที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพดินมีความสำคัญ

ต่อระบบนิเวศและแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน	 ผลจากการวิจัยพบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก														

ป	ี พ.ศ.	 2550	 ถึงป	ี พ.ศ.	 2554	 ซึ่งการลดลงของความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินและปริมาณ

คาร์บอนสะสมในดินนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และทุ่งหญ้าไปเป็นพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที	่				

ที่ใช้ตั้งถิ่นฐาน	 ส่งผลให้ค่า	 NPP	 และสารอินทรีย์ในดิน	 SOC	 ลดลงมาก	 ทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด

ความเสื่อมโทรมของดินของจังหวัดเชียงรายถึง	 2,761,375	 ไร	่ หรือร้อยละ	 37.83	 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด	

นอกจากน้ีการใช้วิธีการประเมิน	 LDN	 สามารถระบุตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดิน

และสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน	 ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างมากในการใช้แก้ ไขปัญหาความ

เสือ่มโทรมของดนิและการวางแผนการใชท้ีด่นิอยา่งเหมาะสมในอนาคต	
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	 	 ศกึษาสหสมัพนัธร์ะหวา่งการหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนโดยวธิ	ีWalkley	&	Black	 กบัการใชเ้ครือ่ง

วเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิในกลุม่ดนิเนือ้หยาบ	ปานกลาง	และกลุม่ดนิเนือ้ละเอยีด	และตรวจสอบปรมิาณ

อินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black	 สำหรับนำสมการที่ ได้มาใช้เพิ่มความ

แม่นยำการหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย	 ทำการศึกษาในตัวอย่างดินทั้งหมด	 จำนวน	 1,787	

ตวัอยา่ง	แบง่เปน็กลุม่ดนิเนือ้หยาบ	 เนือ้ปานกลาง	และกลุม่ดนิเนือ้ละเอยีด	จำนวน	926,	370	และ	491	

ตวัอยา่ง	ตามลำดบั	การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งวธิกีารในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิ	ใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยแบบ

เสน้ตรงเชงิเดีย่วของขอ้มลูตวัอยา่ง		

  ผลการศึกษา	 พบว่า	 การหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในกลุ่มดินเนื้อหยาบ	 ปานกลาง	 เนื้อละเอียด	

และรวมทุกกลุ่มเนื้อดิน	 จากวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความ

สมัพนัธก์นัสงู	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	 99%	 ไดค้า่สหสมัพนัธเ์ทา่กบั	0.89,	0.92,	0.92	และ	0.91	ตามลำดบั	

แตล่ะกลุม่เนือ้ดนิไดส้มการแสดงความสมัพนัธ	์y	=	-0.00	(±0.03)	+	1.33	(±0.02)	x,	y	=	-0.04	(±0.05)				
+	 1.34	 (±0.03)	 x,	 y	 =	 0.08	 (±0.04)	 +	 1.26	 (±0.02)	 x	 และ	 y	 =	 0.02	 (±0.02)	 +	 1.30	 (±0.01)	 x																
ตามลำดับ	 เมื่อ	 x	 คือปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 ส่วน	 y	 คือปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนทั้งหมดจากเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ สมการดังกล่าวสามารถนำไปหาปริมาณอินทรีย์

คารบ์อนทัง้หมดจากการใชว้ธิ	ี Walkley	 &	 Black	 ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิได้โดยตรง	 หรอืสามารถใชค้า่	 CF	

คณูกบัปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ี Walkley	 &	 Black	 เพือ่หาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีแ่ทจ้รงิ	 ซึง่คา่								
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ที่ได้ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิ	ไมม่คีวามแตกตา่งกนักนัทางสถติ	ิจงึสามารถใชค้า่	1.31	ซึง่เปน็คา่	CF	เฉลีย่	ของ

ตวัอยา่งดนิทัง้หมด	สำหรบัคณูปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	Black	ไดท้กุกลุม่เนือ้ดนิ	การใช้

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความเหมาะสมในการนำมาหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน	 ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black	 มีข้อด	ี และข้อจำกัดแตกต่างกัน	 วิธ	ี Walkley	 &	 Black												

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก	 แต่ใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการวิเคราะห	์ ในขณะที่การใช้เครื่อง

วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ เครื่องมือมีราคาแพง	 แต่ใช้สารเคมีและระยะเวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าวิธ	ี

Walkley & Black 

คำหลกั : อนิทรยีค์ารบ์อน,	วธิ	ีWalkley	&	Black,	คารบ์อนทัง้หมด,	การวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั,ิ		

	 	 	 เนือ้ดนิ	

	 ABSTRACT		

	 	 The	 study	 on	 correlated	 between	 organic	 carbon	 contents	 by	 the	Walkley	&	 Black	

method	with	the	dry	combustion	method	(NCS	analyzer)	and	the	determination	of	organic	

carbon	contents	oxidized	by	Walkley	&	Black	in	coarse,	medium	and	fine	soil	texture	groups

.	A	total	of	1,787	soil	samples,	926	samples	were	from	coarse-textured	soils,	370	samples	

were	 from	medium-textured	 soils	 and	 491	 samples	were	 from	 fine-textured	 soils.	 Results	

revealed	that	organic	carbon	by	the	Walkley	&	Black	method	were	significantly	correlated				

(P<0.01)	with	the	dry	combustion	method	in	all	soil	texture	groups.	The	equations	predicted	

total	 organic	 carbon	 of	 	 the	Walkley	&	Black	method	 in	 coarse-textured	 soils	 (y	 =	 -0.00											

(±0.03)	+	1.33	(±0.02)	x:	r	=	0.89),	medium-textured	soils	(y	=	-0.04	(±0.05)	+	1.34	(±0.03)	x:												
r	 =	 0.92),	 fine-textured	 soils	 (y	 =	 0.08	 (±0.04)	 +	 1.26	 (±0.02)	 x:	 r	 =	 0.92)	 and	 total	 soils																						
(y	=	0.02	 (±0.02)	+	1.30	 (±0.01)	x:	 r	=	0.91),	when	x	was	organic	carbon	contents	by	 the	
Walkley	 &	 Black	 method	 and	 y	 was	 the	 total	 organic	 carbon	 contents	 by	 the	 dry	

combustion	method.The	correction	factor	average	1.31	that	revealed	no	significant	difference	

in	all	 soil	 texture	groups.	Therefore,	 in	order	 to	predict	 the	 total	 organic	carbon	contents	

from	 Walkley	 &	 Black	 method	 in	 all	 soil	 texture.	 The	 dry	 combustion	 method	 was	

appropriate	 analyzed	 organic	 carbon.	 This	 method	 used	 less	 time	 and	 chemicals,	 but	

expensive	 analyzer.	 In	 contrast,	 the	Walkley	&	Black	method	 used	 cheap	 equipment	 but	

used	harmful	chemicals.	

Keyword : organic	carbon,	Walkley	&	Black	method,	total	carbon,	dry	combustion	method,				

	 	 	 	 soil	texture	
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	 คำนำ	

  การหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนในดนิดว้ยวธิ	ีWalkley	&	Black	เปน็วธิหีลกัที่ใชป้ระเมนิอนิทรยีวตัถุ

ในดนิ	จากการอาศยัหลกัการทีอ่นิทรยีวตัถมุคีารบ์อนเปน็องคป์ระกอบ	58	%	จงึเปน็ทีม่าของการใชค้า่คงที	่

1.724	 (100/58)	 คูณกับปริมาณคาร์บอนที่หาได้เพื่อประเมินปริมาณอินทรียวัตถุที่มีอยู่ ในตัวอย่าง												

(Bhattacharyya	 et	 al.,	 2015b)	 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 จะประเมินจาก

อินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์ด้วยโพแทสเซียมไดโครเมต	 โดยมีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นช่วยเร่งปฏิกิริยา													

การใช้วิธีดังกล่าวปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได	้ มาจากการถูกออกซิไดซ์เพียง	 77	 เปอร์เซ็นต	์ เท่านั้น	

ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้ค่าคงที	่ 1.30	 (100/77)	 คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได	้ เพื่อให้ ได้

ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีแ่ทจ้รงิออกมา	 (Fernandes	 et al.,	 2015)	 อยา่งไรกต็าม	 ความสามารถในการ

ออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนจากดินแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ	 ชนิดดิน	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	

และลกัษณะสภาพแวดลอ้มในพืน้ทีน่ัน้	(Avramidis	et al.,	2015;	Chen	et al.,	2015;	Fernandes	et al.,	

2015;	Wang	et al.,	2012;	Krishan	et al.,	2009;	Meersmans	et al.,	2009;	Dieckow	et al.,	2007)		

	 	 สำหรบัประเทศไทยสามารถแบง่ประเภทเนือ้ดนิ	 ออกเปน็	 12	 ประเภท	 แตจ่ดัรวมเปน็	 3	 กลุม่หลกั	

คือ	 1)	 กลุ่มดินเนื้อละเอียด	 (fine-textured	 soils:	 FT)	 มีเนื้อดิน	 5	 ประเภท	 คือ	 ดินเหนียว	 (clay),														

ดนิเหนยีวปนทรายแปง้	(silty	clay),	ดนิเหนยีวปนทราย	(sandy	clay),	ดนิรว่นปนดนิเหนยีว	หรอืดนิรว่น

เหนียว	 (clay	 loam)	 และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง	 (silty	 clay	 loam)	 2)	 กลุ่มดินเนื้อปานกลาง																			

(medium-textured	 soils:	MT)	 มเีนือ้ดนิ	 4	ประเภท	คอื	 ดนิรว่นเหนยีวปนทราย	 (sandy	 clay	 loam),	

ดินร่วน	 (loam),	 ดินร่วนปนทรายแป้ง	 (silt	 loam)	 และดินทรายแป้ง	 (silt)	 3)	 กลุ่มดินเนื้อหยาบ																					

(coarse-textured	soils)	มเีนือ้ดนิ	3	ประเภท	คอื	ดนิทราย	(sand),	ดนิทรายปนดนิรว่น	หรอืดนิทรายรว่น	

(loamy	sand)	และดนิรว่นปนดนิทราย	หรอืดนิรว่นทราย	 (sandy	 loam)	 เนือ้ดนิมคีวามสมัพนัธก์บัสมบตัิ

อื่นๆ	 ของดิน	 เช่น	 ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน	 ดินเนื้อละเอียด	 หรือดินที่มีสัดส่วนของดินเหนียวมาก											

จะมคีา่ความจแุลกเปลีย่นแคตไอออนสงู	 เนือ่งจากมพีืน้ทีผ่วิสมัผสัมากทำใหส้ามารถดดูซบัไอออนประจบุวก

ไดม้าก	เนือ้ดนิยงัมผีลตอ่การระบายนำ้	ระบายอากาศในดนิ	เนือ่งจากการกระจายของอนภุาคดนิจะกำหนด

ขนาดของช่องว่างระหว่างอนุภาค	 และระหว่างเม็ดดิน	 ดินเนื้อหยาบมีช่องว่างมากกว่าดินเนื้อละเอียด														

จึงสามารถระบายน้ำระบายอากาศได้ดีกว่าดินเนื้อละเอียด	 นอกจากนี	้ เนื้อดินยังส่งผลต่อการชะละลาย						

ธาตอุาหาร	 กระบวนการเปลีย่นแปลงไนโตรเจนในดนิ	 การกรอ่นดนิ	 รวมถงึปรมิาณและชนดิของจลุนิทรยี์

ดนิ	 (ยงยทุธ,	 2557)	 ลกัษณะของเนือ้ดนิจงึนา่จะสง่ผลตอ่ปรมิาณคารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซ์	 ซึง่ยงัไมพ่บการ

ศึกษาในกรณีดังกล่าว	 การใช้ค่าคงที	่ 1.30	 คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได้เพื่อหาปริมาณอินทรีย์

คาร์บอนที่แท้จริงในทุกกลุ่มเนื้อดินของประเทศไทยจึงอาจไม่เหมาะสม	 ขณะเดียวกันในปัจจุบันมีวิธีหา

ปริมาณคาร์บอนด้วยเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ

หลกั	 โดยการเผาแหง้	 (dry	 combustion	method)	 วธิดีงักลา่วสามารถหาปรมิาณคารบ์อนทัง้หมดทีม่อียู่

ในตัวอย่าง	 ประกอบกับในดินทั่วไปมีปริมาณอนินทรีย์คาร์บอนอยู่น้อย	 ค่าวิเคราะห์คาร์บอนทั้งหมดในดิน

จากการใชเ้ครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตัจิงึแสดงถงึคา่อนิทรยีค์ารบ์อน	 (ISO	 10694,	 1995)	 แตท่ีผ่า่น

มาหอ้งปฏบิตักิารสว่นใหญย่งัไมม่เีครือ่งมอืดงักลา่วไว้ใชง้าน	 จงึยงัไมเ่ปน็ทีแ่พรห่ลาย	 ทำให้โดยทัว่ไปยงัคง
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ใชว้ิธ	ี Walkley	 &	 Black	 อยา่งไรกต็าม	 หากตอ้งการทดสอบปรมิาณอินทรยีค์ารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซจ์าก

การใช้วิธีดังกล่าว	 สามารถทำได้ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธ	ี

Walkley	&	Black	ซึง่สามารถออกซไิดซค์ารบ์อนไดบ้างสว่น	กบัการใชเ้ครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตัทิี่

สามารถหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ในตัวอย่าง	 และหากนำค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้จะ

ส่งผลให้การประเมินปริมาณอินทรีย์คาร์บอน	 ปริมาณอินทรียวัตถ	ุ ในแต่ละเนื้อดินมีความถูกต้องแม่นยำ

มากยิง่ขึน้	การศกึษาครัง้นีจ้งึมวีตัถปุระสงคเ์พือ่หาสหสมัพนัธร์ะหวา่งการหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนโดยวธิ	ี

Walkley	&	Black	กบัการใชเ้ครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิในกลุม่ดนิเนือ้หยาบ	ปานกลาง	และกลุม่ดนิ

เนื้อละเอียด	 และตรวจสอบปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black															

หาอนิทรยีค์ารบ์อนในดนิประเทศไทย	

	 วธิกีารศกึษา	

	 	 คัดเลือกตัวอย่างดินจากภูมิภาคต่างๆ	 ของประเทศไทยจากตัวอย่างดินที่ส่งมาวิเคราะห์ที่สำนัก

วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน	 ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผ่านการผึ่งให้แห้งในที่ร่ม	 และร่อนผ่านตะแกรงขนาด

ชอ่งเปดิ	2	มลิลเิมตร	 ไดต้วัอยา่งดนิทัง้หมด	จำนวน	1,787	ตวัอยา่ง	จากการจำแนกเนือ้ดนิดว้ยวธิไีฮโดร	

มเิตอร	์ (hydrometer	method)	 (Bouyoucos,	 1927)	 ไดก้ลุม่ดนิเนือ้หยาบ	 จำนวน	 926	 ตวัอยา่ง	 ไดแ้ก	่																

ดินทราย	 ดินทรายปนดินร่วน	 และดินร่วนปนดินทราย	 จำนวน	 34,	 64	 และ	 828	 ตัวอย่าง	 ตามลำดับ																

กลุ่มดินเนื้อปานกลาง	 จำนวน	 370	 ตัวอย่าง	 ได้แก	่ ดินร่วนเหนียวปนทราย	 ดินร่วน	 และดินร่วนปน

ทรายแปง้	จำนวน	48,	63	และ	259	ตวัอยา่งตามลำดบั	และกลุม่ดนิเนือ้ละเอยีด	จำนวน	491	ตวัอยา่ง	

แบ่งเป็นดินเหนียว	 ดินเหนียวปนทรายแป้ง	 และดินร่วนปนเหนียว	 จำนวน	 347,	 55,	 และ	 89	 ตัวอย่าง									

ตามลำดบั	 นำตวัอยา่งดนิทัง้หมดวเิคราะหห์าปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทัง้หมดโดยใชว้ธิ	ีWalkley	&	Black					

(Walkley	 and	 Black,	 1934)	 เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์จากเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ	 (NCS	

analyzer:	 flash	 2000)	 (ISO	 10694,	 1995)	 หาสมการความสัมพันธ์ของผลวิเคราะห์จากสองวิธีการ																

โดยใช้วิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบเส้นตรงเชิงเดี่ยวของข้อมูลตัวอย่าง	 (sample	 simple	 linear	

regression	 analysis)	 คำนวณหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากวิธ	ี Walkley	 &	 Black															

(%recovery	 carbon:	 %	 RC)	 (สมการที	่ 1)	 และหาคา่คงทีส่ำหรบัใชค้ณูปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อน	 เพือ่หา

ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีแ่ทจ้รงิ	 (correction	 factor:	 CF)	 ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิ	 (สมการที	่ 2)	 (Meersmans																					

et	al.,	 2009)	 นำขอ้มลูที่ไดว้เิคราะหค์วามแปรปรวน	 (analysis	 of	 variance)	 เปรยีบเทยีบความแตกตา่ง

ของคา่เฉลีย่ดว้ยวธิ	ีTukey's	Honest	Significant	Difference	(HSD)	รวมทัง้ทดสอบการกระจายตวัและ

ความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากค่า	 CF	 โดยใช้ โปรแกรม	 statistical	 tool	 for	

agricultural	research	(STAR	2.0.1)	

 
	 %RC

 
	=	
				ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	Black	x	100	

	 	 															ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากเครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิ		.........…………….1	

  
CF						=	

					100																																																																																									

	 	 																	%RC																																																											...………………….2	 	
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Table 1	 Soil	organic	carbon	by	Walkley	&	Black	method	and	NCS	analyzer	in	different	of		

	 	 	 soil	texture		

soil texture 
number of 

sample 

Walkley & Black (%) NCS analyzer (%) 

minimum-maximum average minimum-maximum average 

	 sand	 34	 0.13	–	3.22	 0.94	 0.32	–	4.64	 1.36	

	 loamy	sand	 64	 0.13	–	2.21	 0.85	 0.05	–	2.90	 1.19	

	 sandy	loam	 828	 0.04	–	4.87	 1.08	 0.04	–	7.97	 1.43	

 coarse-textured soils	 926	 0.04	–	4.87	 1.06	 0.04	–	7.97	 1.41	

	 sandy	clay	loam	 48	 0.04	–	5.54	 1.18	 0.06	–	7.22	 1.51	

	 loam	 63	 0.27	–	3.48	 0.98	 0.07	–	6.58	 1.37	

	 silt	loam	 259	 0.04	–	5.58	 1.38	 0.03	–	7.59	 1.80	

	 silt	 -	 -	 -	 -	 -	

 medium-textured soils	 370	 0.04	–	5.58	 1.29	 0.03	–	7.59	 1.69	

	 clay	 347	 0.04	–	10.32	 1.33	 0.03	–	12.08	 1.75	

	 silt	clay	 55	 0.04	–	2.99	 1.37	 0.10	–	4.89	 1.88	

	 sandy	clay	 -	 -	 -	 -	 -	

	 clay	loam	 89	 0.18	–	2.68	 1.32	 0.20	–	5.24	 1.69	

	 silt	clay	loam	 -	 -	 -	 -	 -	

 fine-textured soils 491	 0.04	–	10.32	 1.33	 0.03	–	12.08	 1.76	

 total soil textures 1,787 0.04 – 10.32 1.18 0.03 – 12.08 1.56 

	 ผลการศกึษา	และวจิารณ์	

  ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจำแนกตามเนือ้ดนิ และวธิกีารวเิคราะห์ 

	 	 ผลการทดสอบปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนในแตล่ะเนือ้ดนิจากการใชว้ธิ	ีWalkley	&	Black	และการใช้

เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ (Table	 1)	 พบว่าการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black	 ดินทรายปนดินร่วน									

มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ำสุด	 เฉลี่ย	 0.85	 เปอร์เซ็นต	์ ดินร่วนปนทรายแป้งมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน

สงูสดุ	เฉลีย่	1.38	เปอรเ์ซน็ต	์สว่นผลวเิคราะห์ในแตล่ะเนือ้ดนิจากเครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิพบวา่

ดินทรายปนดินร่วนมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ำสุด	 เฉลี่ย	 1.19	 เปอร์เซ็นต	์ ดินเหนียวปนทรายแป้ง										

มปีรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนสงูสดุ	เฉลีย่	1.88	เปอรเ์ซน็ต	์และเมือ่พจิารณาตามกลุม่เนือ้ดนิ	พบวา่จากการใช้

วธิ	ีWalkley	&	Black	ดนิเนือ้หยาบมปีรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนอยู่ในชว่ง	0.04-4.87	เปอรเ์ซน็ต	์เฉลีย่	1.06	

เปอร์เซ็นต	์ ดินเนื้อปานกลางมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในช่วง	 0.04-5.58	 เปอร์เซ็นต	์ เฉลี่ย	 1.29	

เปอร์เซ็นต	์ ดินเนื้อละเอียดมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในช่วง	 0.04-10.32	 เปอร์เซ็นต	์ เฉลี่ย	 1.33	

เปอรเ์ซน็ต	์สว่นผลวเิคราะห์ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิจากเครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิพบวา่	ดนิเนือ้หยาบ

มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในช่วง	 0.04-7.97เปอร์เซ็นต	์ เฉลี่ย	 1.41	 เปอร์เซ็นต	์ ดินเนื้อปานกลาง													

มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในช่วง	 0.03-7.59	 เปอร์เซ็นต	์ เฉลี่ย	 1.69	 เปอร์เซ็นต	์ ส่วนดินเนื้อละเอียด										

มปีรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนอยู่ในชว่ง	0.03-12.08	เปอรเ์ซน็ต	์เฉลีย่	1.76	เปอรเ์ซน็ต์	
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	 	 จากผลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่	 ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	 Black	 ในแตล่ะเนือ้

ดนิมคีา่นอ้ยกวา่ผลวเิคราะหจ์ากเครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิ เนือ่งจากการหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อน

ดว้ยวธิ	ีWalkley	&	Black	ประเมนิจากปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซ์โดยโพแทสเซยีมไดโครเมต	

ที่มีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความร้อน	 การใช้วิธีดังกล่าวสามารถออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนได้

เพยีงบางสว่น	เนือ่งจากคารบ์อนในดนิเปน็องคป์ระกอบของอนิทรยีวตัถ	ุมีโครงสรา้งซบัซอ้นทนทานตอ่การ

สลายตัว	 โดยเฉพาะพันธะของลิกนิน	 และหมู่ฟีนอลิกเป็นปัจจัยต้านทานการออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอน											

De vos et al.,	 (2007)	 การสลายพันธะดงักลา่วตอ้งใช้อุณหภมูิสูง	 เช่น	 การหาปรมิาณคารบ์อนทั้งหมด						

ในดนิโดยใชเ้ครือ่งวเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตัติอ้งใชอ้ณุหภมูใินการเผาตวัอยา่ง	ทีร่ะดบั	 900	องศาเซลเซยีส	

จึงสามารถหาปริมาณคาร์บอนได้ทั้งหมด	 ปัจจุบันมีรายงานค่าอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากวิธ	ี

Walkley	&	Black	คา่ที่ใชก้นัทัว่ไปในหอ้งปฏบิตักิารคอื	77	เปอรเ์ซน็ต	์ดงันัน้จงึเปน็ทีม่าของการใชค้า่คงที	่

1.30	 (100/77)	 คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได้เพื่อให้ ได้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่แท้จริงออกมา													

(Fernandes et al.,	2015)	อยา่งไรกต็าม	ความสามารถในการออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนจากดนิแตล่ะพืน้ที่

มีความแตกต่างกัน	 ขึ้นอยู่กับชนิดดิน	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และลักษณะสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น													

(Avramidis	 et al.,	 2015;	 Chen	 et al.,	 2015)	 จงึจำเปน็ตอ้งหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซ	์										

ในแตล่ะพืน้ทีแ่บบเฉพาะเจาะจง		

	 	 นอกจากนี	้ จากการพิจารณาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในแต่ละเนื้อดินที่ ได้จากทั้งสองวิธีการ	 พบว่า	

ดินเนื้อหยาบมีแนวโน้มของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ำกว่าดินเนื้อละเอียด	 ทั้งนี้เนื่องจากอินทรีย์คาร์บอน

เป็นองค์ประกอบของอินทรียวัตถ	ุ หากดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงแสดงว่าดินชนิดนั้นมีอินทรีย์คาร์บอนสูง	

ซึ่งในดินเนื้อละเอียดโดยทั่วไปมีอินทรียวัตถุสูงกว่าดินเนื้อหยาบ	 เนื่องจากดินเนื้อละเอียดมีพื้นที่ผิวสัมผัส

มากสามารถยดึเกาะกบัอนิทรยีวตัถไุดม้าก	 สำหรบัดนิเนือ้หยาบ	 จำพวกดนิทราย	 และดนิทรายปนดนิรว่น

มักมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำกว่าดินเนื้อละเอียด	 ทั้งนี้เพราะดินเนื้อหยาบขาดพันธะที่เชื่อมยึดระหว่างสาร

อนิทรยี	์ และแร	่ อนัเปน็กลไกทีท่ำใหอ้นิทรยีวตัถใุนดนิมเีสถยีรภาพหรอืสลายตวัชา้ลง	 และในดนิเนือ้หยาบ

ออกซเิจนสามารถแพรก่ระจายไดด้	ี จงึสง่เสรมิการสลายตวัของอนิทรยีวตัถใุนดนิ	 สง่ผลให้ในดนิเนือ้หยาบ

มปีรมิาณอนิทรยีวตัถ	ุและอนิทรยีค์ารบ์อนตำ่กวา่ดนิเนือ้ละเอยีด	(ยงยทุธ,	2557)	

  สหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธ ี Walkley & Black กับวิธีใช้เครื่อง

วเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตัิ 

	 	 จากการหาความสมัพนัธร์ะหวา่งปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	 Black	 กบัวธิีใชเ้ครือ่ง

วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติในแต่ละชนิดเนื้อดิน	 (Table	 2)	 พบว่าผลการวิเคราะห์ของทั้งสองวิธีมีระดับ

ความสัมพันธค์่อนข้างสูงในทุกเนื้อดินที่ระดับความเชื่อมั่น	 99	 เปอร์เซ็นต	์ ได้ค่าสหสัมพันธ	์ (r)	 อยู่ในช่วง	

0.85-0.98	 พบความสัมพันธ์ต่ำสุด	 และสูงสุด	 ในดินทราย	 และดินร่วนเหนียวปนทราย	 ตามลำดับ	 ส่วน

สมการแสดงความสมัพนัธ์ในแตล่ะเนือ้ดนิ	 ไดค้า่จดุตดัแกนตัง้	 (intercept:	 a)	 อยู่ในชว่ง	 -0.37-0.12	 พบ		

คา่ตำ่สดุ	สงูสดุในดนิรว่น	และดนิเหนยีวตามลำดบั	สว่นคา่ความชนั	(slope:	b)	ของแตล่ะเนือ้ดนิอยู่ในชว่ง	

1.23-1.77	พบคา่ตำ่สดุ	สงูสดุ	ในดนิเหนยีว	และดนิรว่นตามลำดบั	เมือ่พจิารณาจากความชนั	ชี้ ใหเ้หน็วา่ใน

ดินเหนียวสามารถออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนได้สูงกว่าในดินร่วน	 สอดคล้องกับการเปรียบเทียบวิธีหา
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ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ (TOC	

analyzer:	 VCPH/CPN)	 ทีอ่ณุหภมู	ิ 900	 องศาเซลเซยีส	 ทำการทดสอบในดนิรว่น	 จำนวน	 50	 ตวัอยา่ง	

จากแถบเทือกเขาหิมาลัย	 และดินเหนียวจำนวน	 44	 ตัวอย่าง	 จากบริเวณภาคกลางของอินเดีย	 พบว่า								

การใชว้ธิ	ี Walkley	 &	 Black	 ในดนิรว่นสามารถออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนได	้ 42	 เปอรเ์ซน็ต	์ สว่นในดนิ

เหนยีวสามารถออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนได	้51	เปอรเ์ซน็ต	์ (Krishan	et al.,	2009)	ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากใน

ดินร่วนมีอัตราการสลายตัวของอินทรีย์สารสูงกว่าในดินเหนียว	 เนื่องจากอากาศสามารถแพร่กระจายได้ด	ี

จงึสญูเสยีอนิทรยีส์ารทีส่ลายตวังา่ยไปอยา่งรวดเรว็	 เหลอืเพยีงสว่นทีย่อ่ยสลายยาก	 สง่ผลใหเ้หลอือนิทรยี์

คารบ์อนทีส่ามารถออกซไิดซ์ไดต้ำ่กวา่ในดนิเหนยีว		

Table 2 Correlation	between	organic	carbon	contents	by	Walkley	&	Black	method	and	NCS				

	 	 	 analyzer	in	different	of	soil	texture	

soil texture 
number of 

sample 

relationship equations 

y = a + bx r 

a b 

	 sand	 34	 0.04	(± 0.18)	 1.40	(± 0.15)	 0.85**	

	 loamy	sand	 64	 -0.03	(± 0.07)	 1.43	(± 0.08)	 0.92**	

	 sandy	loam	 828	 -0.01	(± 0.03)	 1.33(± 0.02)	 0.89**	

 coarse-textured soils	 926	 -0.00	(± 0.03)	 1.33(± 0.02)	 0.89**	

	 sandy	clay	loam	 48	 0.02	(± 0.06)	 1.26	(± 0.04)	 0.98**	

	 loam	 63	 -0.37	(± 0.09)	 1.77	(± 0.08)	 0.95**	

	 silt	loam	 259	 -0.02	(± 0.07)	 1.32	(± 0.04)	 0.90**	

 medium-textured soils	 370	 -0.04	(± 0.05)	 1.34	(± 0.03)	 0.92**	

	 clay	 347	 0.12	(± 0.04)	 1.23	(± 0.03)	 0.93**	

	 silt	clay	 55	 -0.00	(± 0.16)	 1.37	(± 0.10)	 0.88**	

	 clay	loam	 89	 -0.29	(± 0.12)	 1.50	(± 0.08)	 0.89**	

 fine-textured soils	 491	 0.08	(± 0.04)	 1.26	(± 0.02)	 0.92**	

 total soil textures 1,787 0.02 (± 0.02) 1.30 (± 0.01) 0.91** 

**	 represent	significant	correlation	at	P<0.01,	x	=	organic	carbon	by	Walkley	&	Black,	y	=	total			

	 organic	carbon	by	NCS	analyzer	
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	 อยา่งไรกต็าม	เมือ่พจิารณาในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิ	(Figure	1)	พบวา่ผลการวเิคราะหข์องทัง้สองวธิมีคีวาม

สมัพนัธก์นัสงู	ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่	99%	ในดนิเนือ้หยาบมคีา่สหสมัพนัธ	์ เทา่กบั	0.89	และไดส้มการแสดง

ความสัมพันธ์ระหว่างสองวิธีการคือ	 y	 =	 -0.00	 (±0.03)	 +	 1.33	 (±0.02)	 x	 ในดินเนื้อปานกลางมีค่า									
สหสมัพนัธ	์เทา่กบั	0.92	ไดส้มการแสดงความสมัพนัธ	์y	=	-0.04	(±0.05)	+	1.34	(±0.03)	x	สว่นดนิเนือ้
ละเอยีดมคีา่สหสมัพนัธ	์เทา่กบั	0.92	ไดส้มการแสดงความสมัพนัธร์ะหวา่งสองวธิกีารคอื	y	=	0.08	(± 0.04) 
+	 1.26	 (±0.02)	 x	 และเมือ่รวมทกุชนดิเนือ้ดนิมคีา่สหสมัพนัธ	์ เทา่กบั	 0.91	 ไดส้มการแสดงความสมัพนัธ	์				
y	 =	 0.02	 (±0.02)	 +	 1.30	 (±0.01)	 เมื่อพิจารณาจากความชันชี้ ให้เห็นว่าการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black														
ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิ	สามารถออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนไดป้ระมาณ	75-79	เปอรเ์ซน็ต	์คา่ที่ได้ใกลเ้คยีงกบั

กรณีเปรียบเทียบวิธีหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 กับการใช้เครื่องวิเคราะห์

คาร์บอนอัตโนมัต	ิ (CHN-LECO	 600)	 ทำการทดสอบกับดินในพื้นที่ประเทศบราซิล	 พบว่าการหาปริมาณ

อนิทรยีค์ารบ์อนทัง้สองวธิมีคีวามสมัพนัธก์นัไดค้า่สหสมัพนัธ	์เทา่กบั	0.85	และเมือ่พจิารณาจากคา่ความชนั

ของสมการพบว่าวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 สามารถออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนได้ประมาณ	 71	 เปอร์เซ็นต	์															

(Fernandes et al.,	(2015)	สว่นการเปรยีบเทยีบวธิหีาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนดว้ยวธิ	ีWalkley	&	Black	

กับการใช้เครื่องวิเคราะห์

คาร์บอนอัตโนมัต	ิ (NCS	

analyzer:	 PE	 2400	 II	

CHN	elemental	analyzer, 

Perkin-Elmer,	 Boston,	

Massachusetts,	 USA)	

ทำการทดสอบกับดินทาง

ตอนเหนือของทิเบต	 36	

จดุ	จำนวน	712	ตวัอยา่ง	

พบว่ า ก า รห าปริ ม าณ

อนิทรยีค์ารบ์อนทัง้สองวธิี

มีความสัมพันธ์กัน	 มีค่า	

สหสัมพันธ์เท่ากับ	 0.97	

และพบวา่วธิ	ีWalkley	&	

Black	 สามารถออกซไิดซ์

อินทรีย์คาร์บอนในแต่ละ

พื้นที่อยู่ ในช่วง	 82-91	

เปอรเ์ซน็ต	์(Chen	et al.,		

	 	 	 	 	 2015)	 Figure 1 Correlation between organic carbon contents by Walkley & Black 

method and NCS analyzer in different of soil texture groups, (a) = 

coarse-textured soils, (b) = medium-textured soils, (c) = fine-textured soils, (d) 

= total soil textures, ** represent significant correlation at P<0.01, n = number 

of sample.  

	 	 	 	 	 2015)		 	 	 	 	 2015)	
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   ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซจ์ากวธิ ีWalkley & Black และคา่คงทีส่ำหรบัใชค้ณู

ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อน เพือ่หาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีแ่ทจ้รงิ  

	 	 จากการหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซ	์(%RC)	เมือ่พจิารณาตามกลุม่เนือ้ดนิพบวา่	การใช้

วธิ	ีWalkley	&	Black	 ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิม	ี%RC	อยู่ในชว่ง	75-76	 เปอรเ์ซน็ต	์ (Figure	2a)	ซึง่ไมพ่บ

ความแตกต่างทางสถิต	ิ แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black	 ในดินโดยทั่วไปของประเทศไทย

สามารถออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนได้ใกลเ้คยีงกนัที	่75-76	เปอรเ์ซน็ต	์และใกลเ้คยีงกบัคา่แนะนำที่ใชอ้ยู่ใน

ปัจจุบัน	 คือ	 77	 เปอร์เซ็นต	์ อย่างไรก็ตาม	 จากการศึกษาในกรณีอื่นๆ	 ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูก														

ออกซิไดซ์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นที่ศึกษา	 เช่น	 Avramidis	 et al.,	 (2015)	

เปรียบเทียบวิธีหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอน

อตัโนมตั	ิ (TOC	 analyzer:	 TOC-VCSH)	 ใชด้นิจากทางตะวนัตกของประเทศกรซี	 แบง่เปน็ดนิทีม่ปีรมิาณ

อนิทรยีค์ารบ์อนนอ้ยกวา่	 5	 เปอรเ์ซน็ต	์ และดนิทีม่อีนิทรยีค์ารบ์อนมากกวา่	 5	 เปอรเ์ซน็ต	์ พบวา่ปรมิาณ

อนิทรยีค์ารบ์อนไมม่ผีลตอ่ระดบัความสมัพนัธข์องทัง้สองวธิกีาร	 ไดค้า่สหสมัพนัธ	์ เทา่กนัคอื	 0.97	 และได้

ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์อยู่ ในช่วง	 78-93	 เปอร์เซ็นต	์ Meersmans	 et al.,	 (2009)	

เปรียบเทียบวิธีหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอน

อัตโนมัต	ิ (Carlo	 Erba	 NA	 1500	 Milan,	 Italy)	 ทำการทดสอบในตัวอย่างดินทราย	 และดินร่วนปน

ทรายแปง้จากทางตอนเหนอืของประเทศเบลเยยีม	 แบง่เปน็ดนิเขตทุง่หญา้จำนวน	 317	 ตวัอยา่ง	 และดนิ							

ในพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน	 66	 ตัวอย่าง	 จากการนำตัวอย่างดินหาความสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณ

อินทรีย์คาร์บอนจากสองวิธีการ	 พบว่าในทุกชนิดดิน	 และทุกพื้นที	่ ทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ์กันได้ค่า																

สหสมัพนัธอ์ยู่ในชว่ง	 0.64-0.84	 แต่ไดป้รมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีถ่กูออกซไิดซจ์ากวธิ	ี Walkley	 &	 Black	

แตกตา่งกนัอยู่ในชว่ง	64-74เปอรเ์ซน็ต	์นอกจากนี	้De	vos	et al.,	(2007)	ศกึษาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนที่

ถกูออกซไิดซจ์ากการใชว้ธิ	ีWalkley	&	Black	ในดนิเนือ้หยาบ	ปานกลาง	และละเอยีด	บรเิวณพืน้ทีป่า่ของ

ประเทศเบลเยยีม	พบวา่	 	 	 	 ในแตล่ะเนือ้ดนิวธิ	ีWalkley	&	Black	สามารถออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนได	้

70,	 58	 และ	 64	 เปอร์เซ็นต	์ ตามลำดับ	 จากกรณีการศึกษาทั้งหมดได้ผลแตกต่างกัน	 สอดคล้องกับ										

การรายงานของ	Chen	et al.,	(2015)	ซึง่พบวา่ความสามารถในการออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนจากดนิแตล่ะ

พื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดดิน	 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	 และสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที	่														

จงึควรหาคา่	CF	สำหรบัใชค้ณูปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	Black	 เพือ่หาปรมิาณอนิทรยี์

คารบ์อนทีแ่ทจ้รงิแบบเฉพาะเจาะจงในแตล่ะชนดิดนิ	

	 	 สำหรับกรณีของกลุ่มเนื้อดินในประเทศไทยจากการศึกษาในครั้งนี	้ พบว่า	 ค่า	 CF	 ของกลุ่มดินเนื้อ

หยาบ	 ปานกลาง	 และละเอียดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต	ิ มีค่าอยู่ในช่วง	 1.31-1.33	 (Figure	 2b)	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Bhattacharyya	 et al.,	 (2015a)	 ซึ่งพบว่าปริมาณอนุภาคดินเหนียวมีความ

สมัพนัธก์บัคา่	CF	ตำ่	คา่ที่ไดย้งัใกลเ้คยีงกบักรณศีกึษาของ	Bhattacharyya	et	al.,	 (2015b)	จากการหา

คา่	CF	บรเิวณทีม่ปีรมิาณนำ้ฝนนอ้ยกวา่	1,000	มลิลเิมตรของประเทศอนิเดยี	ไดค้า่	CF	เทา่กบั	1.31	สว่น

การศกึษาในกรณอีืน่	ไดค้า่แตกตา่งกนัไป	เชน่	Navarro	et al.,	(1993)	ทำการศกึษาในพืน้ทีด่นิเนือ้ปนูไดค้า่	

CF	เทา่กบั	1.26	ใกลเ้คยีงกบัการศกึษาของ	Matus	et al.,	(2009)	ในดนิบรเิวณพืน้ทีภ่เูขาไฟของประเทศ

ชลิ	ี ไดค้า่	 CF	 อยู่ในชว่ง	 1.26-1.47	 Rhodes	 et al.,	 (1981)	 ทำการศกึษาในพืน้ทีด่นิเขตรอ้นไดค้า่	 CF															
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อยู่ในชว่ง	1.00-1.07	สว่น	Olayinka	et al.,	(1998)	อา้งโดย	Bhattacharyya et al.,	(2015b)	รายงานคา่	

CF	 เท่ากับ	 1.03	 ในดินทรายที่เป็นกรดของไนจีเรีย	 และ	Mikhailova	 et al.,	 (2003)	 รายงานค่า	 CF	

เทา่กบั	1.63	ในดนิเนือ้ละเอยีดของรสัเซยี	สำหรบักรณกีารศกึษาในครัง้นีแ้สดงใหเ้หน็วา่ความแตกตา่งของ

กลุม่เนือ้ดนิในประเทศไทย	 ไมส่ง่ผลตอ่ความสามารถในการออกซไิดซอ์นิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ี Walkley	 &	

Black	 เพือ่ใหง้า่ยตอ่การนำไปใชง้าน	 ในเบือ้งตน้สามารถใชค้า่	CF	 เฉลีย่จากตวัอยา่งดนิทัง้หมด	คอื	1.31	

คณูกบัปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนที่ไดจ้ากวธิ	ี Walkley	 &	 Black	 เพือ่หาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีแ่ทจ้รงิได้

ทกุกลุม่เนือ้ดนิ	 ซึง่ใกลเ้คยีงกบัคา่ที่ใชอ้ยู่ในปจัจบุนัคอื	 1.30	 นอกจากนีผ้ลการทดสอบลกัษณะการกระจาย

ตัว	 และความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อน	 ที่เกิดจากการนำค่า	 1.31	 ไปใช	้ พบว่า	 ค่าความคลาด

เคลือ่นมกีารกระจายตวัคลา้ยรปูระฆงัคว่ำ	 (Figure	 3a)	 แสดงถงึการกระจายตวัแบบปกต	ิ สว่นการตรวจ

สอบจากกราฟเศษส่วนเหลือ	 (residual	 plot)	 ของค่าประมาณอินทรีย์คาร์บอนจากการคูณ	 1.31	 พบว่า	

เศษส่วนเหลือมีการกระจายอย่างสุ่มรอบๆ	 ค่าเฉลี่ยศูนย	์ และไม่มีรูปแบบ	 (Figure	 3b)	 ชี้ ให้เห็นว่าความ

คลาดเคลือ่นเปน็อสิระตอ่กนั	การนำคา่	1.31	ไปใชจ้งึมคีวามเหมาะสม	อยา่งไรกต็ามจำนวนตวัอยา่งเนือ้ดนิ

บางชนดิที่ใชศ้กึษายงัมนีอ้ย	 จงึควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิเพือ่ใหส้ามารถครอบคลมุตวัอยา่งเนือ้ดนิมากยิง่ขึน้	

รวมทั้งควรศึกษาผลของปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 ความเป็นกรด-ด่าง	 ระดับความลึก	 การจัดการดิน													

รวมทั้งลักษณะพืชพรรณในพื้นที่ต่างๆ	 เพื่อให้ ได้สมการแสดงความสัมพันธ	์ หรือค่า	 CF	 ที่มีความถูกต้อง

สามารถนำไปใช้ ไดจ้รงิในทกุพืน้ที่	

 Figure 2 %Recovery carbon (a) and correction factor in different of soil texture group (b),                 

CT = coarse-textured soils, MT = medium-textured soils, FT = fine-textured soils, I = standard error, ns = 

not significant difference at P<0.05 by HSD. 
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		 	 จากการศึกษาในครั้งนี้ยังชี้ ให้เห็น

ว่าค่าปริมาณคาร์บอนทั้งหมดจากเครื่อง

วเิคราะหค์ารบ์อนอตัโนมตั	ิซึง่ในดนิทัว่ไป

แสดงถึงปริมาณอินทรีย์คาร์บอน	 ในเชิง

วิชาการมีความเหมาะสมสำหรับใช้

ประเมินปริมาณอินทรียวัตถุในดิน	 เช่น

เดียวกับการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black	

จ า กก า ร อ าศั ย หลั ก ก า รที่ ป ริ ม าณ

อินทรี ยวั ตถุ มี อิ นทรี ย์ คาร์บอนเป็น

องคป์ระกอบ	58	เปอรเ์ซน็ต	์ประกอบกบั

เครื่ อ งวิ เ คราะห์ คาร์ บอนอั ต โนมั ต	ิ

สามารถหาปริมาณไนโตรเจนได้พร้อมกับ

การหาปรมิาณคารบ์อน	 จงึเปน็เครือ่งมอื

ที่น่าจะมีศักยภาพสำหรับทดแทนวิธี

ดัง้เดมิที่ใชอ้ยู	่ซึง่ตอ้งใชแ้รงงาน	อปุกรณ	์

และสารเคมีมากกว่ าการใช้ เครื่ อง										

ดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 ควรศึกษาเรื่อง

ต้ น ทุ น ข อ ง แ ต่ ล ะ วิ ธี ก า ร เ พิ่ ม เ ติ ม										

ในเบื้องต้นทั้งสองวิธ	ี มีข้อด	ี และ													

ข้อจำกัดแตกต่างกัน	 วิธ	ี Walkley	 &	

Black	 ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก	

แต่ ใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการ

วเิคราะห	์ ในขณะทีก่ารใชเ้ครือ่งวเิคราะห์

คารบ์อนอัตโนมตั	ิ เครือ่งมอื	 มรีาคาแพง	

แต่ ใช้สารเคมีและระยะเวลาในการ

วเิคราะหน์อ้ยกวา่วธิ	ีWalkley	&	Black	

 Figure 3 Residual of total organic carbon by Walkley & 

Black after multiplied 1.31 with the number of samples (a) 

and fitted value of total organic carbon by Walkley & Black 

after multiplied 1.31 with residual of total organic carbon (b) 
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	 สรปุ	

	 	 การหาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนในกลุม่ดนิเนือ้หยาบ	 ปานกลาง	 เนือ้ละเอยีด	 และรวมทกุกลุม่เนือ้ดนิ	

จากวิธ	ี Walkley	 &	 Black	 กับวิธีใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความสัมพันธ์กัน	 ที่ระดับความ

เชือ่มัน่	99	%	ไดค้า่สหสมัพนัธเ์ทา่กบั	0.89,	0.92,	0.92	และ	0.91	ตามลำดบั	แตล่ะกลุม่เนือ้ดนิไดส้มการ

แสดงความสมัพนัธ	์คอื	y	=	 -0.00	 (±0.03)	+	1.33	 (±0.02)	x,	y	=	 -0.04	 (±0.05)	+	1.34	 (±0.03)	x,													
y	=	0.08	 (±0.04)	+	1.26	 (±0.02)	x	และ	y	=	0.02	 (±0.02)	+	1.30(±0.01)	x	ตามลำดบั	 เมือ่	x	คอื
ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	Black	 สว่น	 y	 คอืปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทัง้หมดจากเครือ่ง

วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ สมการดังกล่าวสามารถนำไปหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดจากการใช้วิธ	ี

Walkley	 &	 Black	 ในแตล่ะกลุม่เนือ้ดนิได้โดยตรง	 หรอืเพือ่ใหง้า่ยตอ่การนำไปปรบัใช	้ สามารถใชค้า่	 CF	

คณูกบัปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจากวธิ	ีWalkley	&	Black	เพือ่หาปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนทีแ่ทจ้รงิ	ซึง่คา่ที่

ได้ ในแต่ละกลุ่มเนื้อดิน	 ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิต	ิ จึงสามารถใช้ค่า	 1.31	 ซึ่งเป็นค่า	 CF	 เฉลี่ย	 ของ

ตวัอยา่งดนิทัง้หมด	 สำหรบัคณูปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนที่ไดจ้ากวธิี	 Walkley	 &	 Black	 ไดท้กุกลุม่เนือ้ดนิ	

การใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความเหมาะสมในการนำมาหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน	 ซึ่งเมื่อ

เปรียบเทียบกับการใช้วิธ	ี Walkley	 &	 Black	 มีข้อด	ี และข้อจำกัดแตกต่างกัน	 วิธ	ี Walkley	 &	 Black														

ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก	 แต่ใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการวิเคราะห	์ ในขณะที่การใช้เครื่อง

วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต	ิ เครื่องมือมีราคาแพง	 แต่ใช้สารเคมีและระยะเวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าวิธ	ี

Walkley & Black 
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  ไฟป่า และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรที่ เกิดขึ้นเป็นประจำทุกป	ี สร้างความเสียหาย													

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ	

ของดิน	 เมื่อดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จะทำให้การใช้ประโยชน์จากดินมีประสิทธิภาพลดลง	 จากการ

รวบรวมงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการจากแหล่งต่างๆ	 รวมทั้งสิ้น	 51	 หัวข้อ	 38	 เอกสารอ้างอิง	

สามารถอธบิายการเปลีย่นแปลงสมบตัขิองดนิทัง้กอ่นและหลงัการเกดิไฟไหม	้ เพือ่นำไปประยกุต์ใชส้ำหรบั

การปรับปรุงแก้ ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ	 อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ ไข

ปัญหาการเผาไหม้ในพื้นที่เกษตร	 และการเกิดไฟป่า	 ทั้งนี	้ นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือมลพิษ	 PM2.5	

หมอกควันข้ามแดนทางการเกษตร	 ซึ่งจะจัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการในโอกาสต่อไป	 และการมองภาพ

รวมสมบตัดินิกอ่นและหลงัการเกดิไฟไหมแ้สดงในภาพตอ่ไปนี้	

ผลกระทบทีเ่กดิจากการเผาไหม 

นายยทุธศาสตร  อนรุกัตพินัธุ*  

*ผูเชีย่วชาญดานอนรุกัษดนิและนำ้ กรมพฒันาทีด่นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 ภาพที ่1 ความเสือ่มสภาพของดนิ ภาพที ่1 ความเสือ่มสภาพของดนิ 
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  ผลกระทบจากไฟป่าและการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติ

ของดนิทัง้ทางกายภาพ ชวีภาพ และทางเคม ีดงัตอ่ไปนี้ 

	 ผลกระทบตอสมบตัทิางกายภาพ	

	 	 1.	 สีของดินจะเปลี่ยนโดยเริ่มมีสีแดงในเนื้อดินมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสารประกอบเหล็ก								

(เหล็กออกไซด์)	 ที่เปลี่ยนแปลงเป็นฮีมาไทต	์ (Fe
2
O

3
)	 และแมกฮีไมต	์ (γ-Fe

2
O

3
)	 รวมไปถึงการสูญเสีย

อนิทรยีวตัถ	ุเมือ่เกดิไฟปา่จะทำใหเ้กดิเปน็เถา้ดำซึง่สามารถบง่บอกถงึการเกดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ์	

	 	 2.	 ค่าความเป็นกรดด่างในดิน	 หรือ	 pH	 ในดินจะมีค่าสูงขึ้น	 เนื่องมาจากปริมาณของเถ้าที่เกิด															

จากการเผา	(เถา้มคีา่	pH	ทีส่งู)	และจากการทีแ่รด่นิเหนยีวสญูเสยี	OH
-	

	 	 3.	 ความหนาแน่นของดินเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากการอุดตันของเถ้าที่ทำให้ช่องว่างภายในหรือ											

ความพรนุของดนิลดลง	และสง่ผลกระทบใหก้ารซมึผา่นของนำ้ลดลง	

	 	 4.	 ไฟปา่สง่ผลตอ่สมบตักิารกระจายของนำ้ออกจากดนิ	ลดการดดูซบันำ้	ลดอตัราการไหลซมึของนำ้

ในดิน	 ส่งผลให้เกิดการเพิ่มอัตราการเกิดน้ำท่าและเพิ่มปริมาณการกัดเซาะของผิวหน้าดิน	 รวมไปถึงความ

อดุมสมบรูณ์ในดนิลดนอ้ยลง	

	 	 5.	 ความพรุนของดินลดลง	 เนื่องจากไฟป่าจะส่งผลทำให้เกิดเถ้า	 และจะไปทำให้ช่องว่างหรือรูพรุน				

ในดนิลดลง	รวมไปถงึทำใหน้ำ้ไมส่ามารถแทรกตวัเขา้ไปอยู่ในดนิได้ในปรมิาณทีม่าก	

	 	 6.	 ไฟปา่จะสง่ผลกระทบตอ่พชืพรรณและเศษวสัด	ุ กิง่ไม	้ ใบไมต้า่งๆ	 ซึง่พชืพรรณและเศษวสัดใุบไม้

เหลา่นีจ้ะเปน็ตวัชว่ยรบัแรงกระแทกจากเมด็ฝนทีต่กลงมา	ชว่ยลดการกดักรอ่นบรเิวณผวิดนิ	 เมือ่พชืพรรณ

ตา่งๆ	ถกูรบกวนใหห้ายไปสง่ผลใหเ้กดิการชะลา้งพงัทลายของดนิ	

	 ผลกระทบตอสมบตัทิางชวีภาพ	

	 	 7.	 ไฟป่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าดิน	 จุลินทรีย์ดิน	 รวมไปถึงสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง	 แมง	 และ

แมลงชนิดต่างๆ	 มีปริมาณลดลง	 เมื่อจำนวนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลดลงจะส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของ		

ธาตอุาหาร	ความหลากหลาย	และมวลชวีภาพ	ทำใหด้นิขาดแคลนธาตอุาหาร	

 	 8.	 วฏัจกัรคารบ์อน	วฏัจกัรไนโตรเจน	และวฏัจกัรฟอสฟอรสั 

จะถกูจำกดัเนือ่งจากจลุนิทรยีท์ีเ่กีย่วขอ้งถกูรบกวน	

	 	 9.	 ไฟป่าจะส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพืช	 ซึ่งเป็น		

ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง	 หรือ	 pH											

ของดนิที่ไดจ้ากนำ้ชะขีเ้ถา้	

	 	 10.	 ไฟปา่จะทำใหส้ิง่มชีวีติจำพวก	 หนอนตวักลม	 ไสเ้ดอืน	

แมง	 และแมลงต่าง	 ๆ	 ลดลง	 แต่จะทำให้สิ่งมีชีวิตในวงศ	์

Hymenoptera	(เชน่	ผึง้	ตอ่	แตน)	มจีำนวนมากขึน้	
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	 ผลกระทบตอสมบตัทิางเคมี	

	 	 11.	 การเกิดไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อดินให้เกิดการสูญเสียปริมาณคาร์บอนเป็นจำนวนมาก														

รวมไปถงึฮวิมสัในดนิดว้ย	ทัง้นีจ้ะขึน้อยูก่บัความรนุแรงของไฟและความแหง้แลง้ของพืน้ที่	

	 	 12.	 ธาตุอาหารหลักในดินจะระเหยทันทีเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากไฟป่า	 ไนโตรเจนจะได้รับ										

ผลกระทบเนื่องจากการเผาไหม้มากที่สุด	 การระเหยของไนโตรเจนระหว่างการเผาไหม้จะเกี่ยวข้องกับ														

อณุหภมูใินดนิและปรมิาณสารอนิทรยี์โดยตรง	

	 	 13.	 ไฟปา่สง่ผลตอ่ความสามารถในการแลกเปลีย่นประจบุวก	(Cation	Exchange	Capacity:	CEC)	

โดยไฟจะเผาไหม้อินทรียวัตถุในดินและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแร่ดินเหนียว	 ซึ่งอินทรียวัตถุจะเกิด

เปลีย่นแปลงทีอ่ณุหภมูริะหวา่ง	100-500	องศาเซลเซยีส	แรด่นิเหนยีวจะเกดิการเปลีย่นแปลงทีอ่ณุหภมูสิงู	

และคา่	CEC	จะมคีา่ลดลงหลงัจากการเกดิไฟปา่	โดยเฉพาะบรเิวณผวิหนา้ดนิ	

	 	 14.	 ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนจะลดลงขณะเกดิไฟปา่	 แตเ่มือ่เวลาผา่นไปความรนุแรงของไฟปา่ลดลง

ปรมิาณอนิทรยีค์ารบ์อนอาจจะเพิม่ขึน้มา	

	 	 15.	 คา่การนำไฟฟา้ของดนิ	 (Electrical	 conductivity:	 EC)	 อาจมคีา่เพิม่ขึน้หลงัจากการรวมตวักนั

ของเกลอืทีล่ะลายอยู่ในดนิ	 ทีถ่กูปลอ่ยออกมาจากการเผาไหมส้ารอนิทรยี	์ แตถ่า้เกดิการเผาไหมท้ีอ่ณุหภมูิ

สงูประมาณ	 500	 องศาเซลเซยีส	 คา่	 EC	 อาจจะมคีา่ลดลง	 เนือ่งจากความรอ้นจะไปทำลายแรด่นิเหนยีว	

และเกดิการกอ่ตวัของออกไซด์	

	 	 16.	 ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งในรูปของฟอสฟอรัสทั้งหมด	 (Total	 phosphorus)	 และฟอสฟอรัสที่พืช

สามารถนำไปใชป้ระโยชน์ได	้ (Available	phosphorus)	 เพิม่ขึน้จากการเกดิไฟปา่	หลงัจากนัน้ปรมิาณของ

ฟอสฟอรสัเหลา่นีจ้ะมปีรมิาณลดลงเมือ่เวลาผา่นไป	

	 	 17.	 ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด	 (Total	 potassium)	 และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได	้														

(Exchangeable	 potassium)	 จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับปริมาณฟอสฟอรัส	 กล่าวคือปริมาณ

โพแทสเซียมเหล่านี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเกิดไฟป่า	 และจะลดลงอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อๆ	 ไป													

(Xue	et	al.,	2014;	Santana	et	al.,	2018;	Verma	and	Jayakumar,	2014)	
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 การเผาไหม้ในพืน้ทีเ่กษตรและปาไม้	

  ปา่พรใุนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตส้ามารถกกัเกบ็คารบ์อนได	้69,000	ลา้นตนั	การเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม	้ และเกิดการสูญเสียคาร์บอน	 การเกิดการเผาไหม	้												

ในพืน้ทีป่า่พรนุัน้จะสง่ผลกระทบทางดา้นกายภาพและเคม	ี เชน่	 สง่ผลกระทบใหป้รมิาณฟอสเฟตมคีา่สงูขึน้	

ป่าพรุที่เกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้ ได้แก่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้ ประเทศโปแลนด	์ และ				

เกาะฟอลค์แลนด์	

  1. ปา่พรเุขตรอ้นในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ 

	 	 ป่าพรุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการ

กักเก็บคาร์บอน	 69,000	 ล้านตัน	 การ

เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิจะเพิม่ความ

เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม	้ ทำให้เกิดการ											

สูญเสียคาร์บอน	 การเพิ่มขึ้นของกาซเรือน

กระจกอยา่งมนียัสำคญั	 ความหลากหลายทาง

ชีวภาพลดลง	 อนุภาคขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจาก

การเผาไหม้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ	

สุขภาพของมนษุย	์ และเศรษฐกจิของประเทศ	

มกีารใช	้REDD+(Reducing	Emission	from	

Deforestation	 and	 forest	 Degradation)				

ในการลดความถี	่และความรนุแรงในการเกดิไฟปา่	(Page,	2015)		

  2. ผลกระทบระยะยาวของไฟในพรดุนิดา่งในอทุยานแหง่ชาต ิBiebrza (โปแลนด)์  

	 	 พรดุนิดา่งเปน็ระบบนเิวศทีม่ลีกัษณะเดน่คอืไมล้ม้ลกุขนาดเลก็และปกคลมุดว้ยไมพุ้ม่	 โดยปกตพิรดุนิ

ด่างจะไม่อ่อนไหวต่อไฟ	 เนื่องจากระดับน้ำใต้ดินที่สูง	 อย่างไรก็ตาม	 พรุดินด่างเริ่มไวต่อไฟหลังจากมีช่วง

แล้งที่ยาวนาน	 งานวิจัยเรื่องนี้ ใช้ระยะเวลา	 11	 ป	ี ในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของพืชที	่										

ได้รับผลกระทบจากไฟ	 โดยตัวอย่างพืชถูกเก็บบริเวณที่โดนไฟและไม่โดนไฟเผาไหม	้ ตัวอย่างถูกแบ่งออก

เปน็	2	ชัน้	คอืชัน้ผวิดนิ	(0-30	ซม.)	และชัน้ลกึ	(30-50	ซม.)	โดยพบวา่คา่ฟอสเฟตบรเิวณที่โดนไฟมคีา่สงู

ขึน้	6	เทา่	ผลกระทบจากไฟปา่พรตุอ่สมบตัทิางเคมมีคีา่ลดลงอยา่งมนียัสำคญัแปรผนัตามความลกึ	ซึง่จะม	ี												

คา่สงูเฉพาะฟอสฟอรสัทีพ่ชืสามารถใชง้านได	้(Sulwinski	et al.,	2015)		

  3. การศกึษาการเผาแบบไมม่คีวนัทีก่ระจายอยู่ในปา่พรแุบบสองมติ ิ 

		 	 การเผาแบบไม่มีควันเป็นการเผาเชื้อเพลิงที่มีรูพรุนแบบช้า	 ๆ	 อุณหภูมิต่ำ	 เป็นปรากฏการณ์ไฟป่า										

ทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีป่า่พร	ุ การทดลองนีเ้ปน็การตรวจสอบไฟทีเ่กดิกบัพชืมอสไอรชิ	 ตวัอยา่งพชืจะถกูนำมาเผา

ในสองมติทิัง้แนวราบและแนวดิง่	ใชก้ลอ้งอนิฟราเรดในการวดัการเปลีย่นแปลงของอณุหภมู	ิผลการทดลอง

แสดงให้เห็นว่าการกระจายด้านข้างและด้านลึกลดลงตามระยะความลึกเนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่จำกัด

การแพร่กระจายจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น	 และจะลดลงเมื่อมีการเพิ่มความชื้น	 (Huang	 et	 al.,	

2015)		

 

ในการลดความถี	่และความรนุแรงในการเกดิไฟปา่	(Page,	2015)		
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  4. การใช้ ไฟในพืน้ทีป่า่พรขุองเกาะฟอลค์แลนด ์ 

	 	 ฟอล์คแลนด์ถูกปกคลุมด้วยป่าพรุเป็นจำนวนมาก	 สภาพอากาศหนาว	 ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง													

400-800	 มลิลเิมตร	 กจิกรรมในภาคเกษตรส่วนใหญ่เปน็การเลี้ยงแกะในพื้นที่ปดิ	 การเพิ่มขึ้นของอุณหภมู	ิ

ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของน้ำฝนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่าพรุ	 จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง										

ภูมิอากาศที่ผ่านมาสอดคล้องกับภาพรวมของการเผาไหม้ทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่ง				

ผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพและการกกัเกบ็คารบ์อน	(McAdam	et	al.,	2015)		

  5. การจำแนกลกัษณะของสารอนิทรยี์ในดนิโดยการวเิคราะหด์ว้ยสเปกโทรสโกปี 

 	 สารอนิทรยีท์ีถ่กูเผาไหม	้ (PyOM)	 เกดิจากการรวมกนัของปฏกิริยิาเผาไหม/้ไพโรไลซสิ	 (การเปลีย่นแปลง

องคป์ระกอบทางเคมจีากความรอ้นในสภาวะไรอ้ากาศ)	ถกูพบในดนิหลงัจากเกดิการเผา	ทีร่นุแรง	ตวัอยา่ง

ที่ใชค้อืดนิทีถ่กูเผาและไมถ่กูเผา,	สารสกดัอลัคาไลน,์	ถา่นธรรมชาตทิีเ่กดิจากความรอ้นภายใตอ้ากาศ	และ

ไนโตรเจนในบรรยากาศ	 เมื่อจำลองการเผาพบว่าเศษถ่านขนาดใหญ่ถูกปล่อยสู่ดินระหว่างที่เกิดการออกซิ

ไดซภ์ายหลงัการเผา	 ผลการทดลองแสดงใหเ้หน็วา่สารอนิทรยีท์ีถ่กูเผาไหมเ้กดิขึน้	 ภายใตส้ภาวะออกซเิจน

สงู	(Mastrolonardo	et	al.,	2015)		

  6. การควบคมุไฟปา่ในประเทศไอรแ์ลนดแ์ละผลของการจดัการและอนรุกัษด์นิ  

	 	 ไฟปา่เปน็ภยัคกุคามทีส่ำคญัตอ่แหลง่ทีอ่ยูอ่าศยับนทีส่งูในประเทศไอรแ์ลนด	์รวมไปถงึกอ่ใหเ้กดิความ

เสีย่งอยา่งมากตอ่การจดัการดนิและปา่ภายในพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งตอ่การเกดิไฟปา่ของประเทศ	 โดยงานวจิยั

นี้จะตรวจสอบการควบคุมไฟป่า	 ผลของการอนุรักษ์ดิน	 และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า				

ในอดตีจนถงึปจัจบุนั	(Nugent,	2015)		

  7. การตรวจสอบอิทธิพลของระดับไฟป่า ชนิดป่า และอินทรียวัตถุในดิน (พลวัตรของ              

ธาตคุารบ์อนและไนโตรเจน)  

	 	 ไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ	 มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า	 ขนาดและความรุนแรงของไฟป่าจะส่งผล	

กระทบถึงความสามารถในการฟื้นฟูสภาพป่า	 ทำให้ป่านั้นเกิดความเสื่อมโทรมไปในที่สุด	 อีกทั้งไฟป่ายังส่ง

ผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพของดิน	 ซึ่งอินทรียวัตถุในดินนั้นพื้นฐานจะมีสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอน

และไนโตรเจนอยู	่ โดยที่ปริมาณธาตุเหล่านี้จะถูกกักเก็บอยู่บริเวณผิวดิน	 การเกิดไฟป่านั้นจะส่งผลถึง

ปรมิาณธาตเุหลา่นี	้ ดนิจะมคีวามสามารถในการกกัเกบ็คารบ์อนไดล้ดลงไปตามระดบัความรนุแรงของไฟปา่	

(Miesel et al.,	2015)		

  8. การเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมขีองดนิหลงัการควบคมุไฟในพืน้ทีค่ลาตาโลเนยี สเปน  

	 	 งานวจิยันีศ้กึษาการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางเคมขีองดนิ	 จากตวัอยา่งดนิ	 3	 ชว่งเวลา	 ไดแ้ก	่ ดนิกอ่น

การเผา	ดนิทีเ่กดิการเผาไหมแ้ลว้	และดนิทีเ่กดิการเผาไหมม้าแลว้เปน็ระยะเวลา	1	ป	ีโดยควบคมุไฟที่ใช้ใน

การทดลองเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า	 ในการศึกษานี้มีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น	 42	

ตวัอยา่งทีแ่หง้และสามารถรอ่นผา่นตะแกรง	ขนาด	2	มลิลเิมตร	จากนัน้วเิคราะหห์าคา่	pH,	EC,	ปรมิาณ

คารบ์อน,	 ปรมิาณไนโตรเจน,	 ปรมิาณฟอสฟอรสั	 204	 และไอออนบวกภายในดนิ	 ผลที่ไดค้อืคา่	 pH,	 EC,	

ปรมิาณคารบ์อน	และไนโตรเจน	มคีา่สงูขึน้หลงัจากการเผาไหม	้(Alcañiz	et	al.,	2015)		
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  9. สมบัติของดินที่น้ำจะไม่จับตัว (Hydrophobicity) และอัตราการซึมผ่านในดินพื้นที่ป่า

หลงัการเกดิไฟปา่ และสภาพฝนตก  

	 	 จดุประสงคข์องการศกึษานีเ้พือ่ทดสอบสมบตัทิีน่ำ้จะไมจ่บัตวั	 (Hydrophobicity)	 กลา่วคอืสภาพทีม่ี

สารแขวนลอยจากเถา้หลังการเผาไหมท้ี่จะไปปดิกัน้	 micropore/macropore	 ในดนิ	 กัน้ไม่ใหน้ำ้ผา่นลงไป	

โดยทำการศึกษาการซึมผ่านของน้ำ	 (Infiltration)	 บนพื้นผิวดินในพื้นที่ป่าไม้ที่มีการเผาไหม้ด้วยเครื่อง	

Decagon	infiltrometer	วเิคราะห์โดยใชต้วัอยา่งดนิ	30	ตวัอยา่ง	ซึง่จะแบง่เปน็แปลงทดลอง	ขนาด	4×18	

เมตร	 ไดผ้ลออกมาวา่ดนิทีถ่กูเผาไหมจ้ะมสีมบตัทิีน่ำ้จะไมจ่บัตวัพรอ้มกบันำ้ซมึผา่นไปไดย้าก	 (เฉลีย่	 30.13	

วนิาทตีอ่หยดนำ้	 180	 หยด)	 สว่นดนิทีม่กีารเผาไหมแ้ละถกูชะลา้งดว้ยนำ้ฝนในเวลาตอ่มาจะไมม่สีมบตัทิีน่ำ้

จะไมจ่บัตวั	ทำใหม้กีารซมึผา่นของนำ้ทีม่ากขึน้	(3.65	วนิาท)ี	(Úbeda	et	al.,	2015)		

  10. ถา่นควรไดร้บัการพจิารณาใหเ้ปน็เปน็สว่นหนึง่ในระบบประเภทของดนิหรอืไม่ 

	 	 ถา่นมอียูอ่ยา่งแพรห่ลายแต่ไม่ไดร้บัการพจิารณาอยา่งเหมาะสมในการเปน็ประเภทของดนิ	 ในความ

จริงยังไม่มีการวินิจฉัยอย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการสะสมอย่างมีนัยสำคัญของถ่าน		

ที่เกิดขึ้น	 แม้ว่าตัวอย่างของดินส่วนใหญ่มีลักษณะของชั้นดินที่มีองค์ประกอบคล้ายกับถ่าน	 ในอนาคตถ่าน

อาจจะถกูวนิจิฉยัใหเ้ปน็ประเภทของดนิ	(Certini,	2015)	

  11. การศกึษาถา่นทีเ่กดิจากไฟปา่โดยใชก้ลอ้งจลุทรรศนแ์สงแบบสะทอ้น 

  ถา่นเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความรุนแรงและความเข้มของไฟได	้ ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาถา่น	

โดยใชห้ลกัการสะทอ้นแสงของถา่นผา่นกลอ้งจลุทรรศน	์ เพือ่ใหส้ามารถมองเหน็การจดัเรยีงตวัของอะตอม

ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 ทั้งนี้ ได้มีการเปรียบเทียบถ่านที่เกิดจากไฟป่าโดยธรรมชาต	ิ กับถ่านที่เกิดจาก											

การจำลองขึน้	(Hudspith	et	al.,	2015)	

  12. เชือ้เพลงิและการควบคมุภมูอิากาศในพืน้ทีป่า่พรทุีม่ีไฟไหมร้นุแรง 

  ปา่พรใุนพืน้ทีต่า่ง	ๆ	มกีารยอ่ยสลายทีส่ง่ผลตอ่สภาพภมูอิากาศและระบบนเิวศทีส่ำคญั	พตี	(ถา่นหนิ

ชนดิรว่น)	 มกัจะถกูปกคลมุโดยมอสและเศษใบไม	้ (M/L)	 ซึง่มกีารคาดการณว์า่มคีวามสำคญัในการปอ้งกนั			

พีตจากไฟไหม	้ โครงสร้างของชั้น	 M/L	 จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความรุนแรงของไฟให้อยู่ใน

ระดบัตำ่	 แมจ้ะมคีวามเขม้ของไฟทีส่งู	 วธิกีารทดลอง	 1)	 วางแปลงศกึษาขนาด	 1x1	 เมตร	 บนโครงสรา้ง

ของชัน้	M/L	 และวดัความรอ้นของดนิกอ่นและหลงัการเกดิไฟ	 2)	 ตรวจสอบการควบคมุการตดิไฟของชัน้	

M/L	 กับความรุนแรงของไฟโดยการจำลองความ

แห้งแล้งในฤดูร้อนในพื้นที	่ 2x2	 เมตร	 และตรวจสอบ

ความร้อนของดินที่เกิดจากไฟเช่นกัน	 ทำให้ทราบว่า	 ชั้น	

M/L	 มีระบบนิเวศที่สำคัญต่อการป้องกันพีตจากการ

อุณหภูมิสูงในระหว่างการเผาไหม้และการเพิ่มขึ้นของ

ระดับความรุนแรงของไฟที่สัมพันธ์กับการลดลงของชั้น	

M/L	(Grau-Andres	et	al.,	2015)	
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  13. ผลกระทบของความชืน้ของพชืและความหนาแนน่ของการแพรก่ระจายไฟในแนวราบ 

  การลุกลามของไฟในพื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นที่ถ่านหินชนิดร่วน	 (พีต)	 ในช่วงที่เกิดไฟไหม้ส่งผลให	้										

หนา้ดนิตอ้งใชเ้วลาในการรกัษากลบัคนืสูป่กตเิปน็เวลาหลายสปัดาห	์ทัง้ปรมิาณความชืน้และความหนาแนน่

รวม	ผลกระทบทางลบตอ่ระยะทางทีเ่ผาไหมแ้ละความเรว็ของไฟไหม	้ ถา่นหนิชนดิรว่นทีม่คีวามชืน้นอ้ยกวา่	

100%	MC	 (เปอร์เซ็นต์ของน้ำต่อมวลของถ่านหินชนิดร่วนแห้ง)	 การแพร่กระจายคงที่สำหรับระยะทาง													

ทีย่าวกวา่	20	เซนตเิมตร	มคีวามเรว็อยูท่ี	่2	และ	5	เซนตเิมตร/ชัว่โมง	อยา่งไรกต็าม	ความชืน้ของถา่นหนิ

ชนิดร่วนเปียก	 200%	MC	 ยังคงอัตราการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องไม่เกิน	 8	 เซนติเมตร/ชั่วโมง	 และ

อตัราการแพรก่ระจายตำ่กวา่	 2	 เซนตเิมตร/ชัว่โมง	 ผลลพัธจ์ากการวจิยัทำใหท้ราบขอ้มลูเชงิลกึทางทฤษฎี

เกี่ยวกับพฤติกรรมของไฟ	 และสามารถเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองการเกิดไฟไหม้ในระดับ									

ที่ใหญ่ขึ้น	 อัตราการแพร่กระจายของการแพร่กระจายในแนวราบสามารถใช้ ในการทำนายขอบเขตพื้นที	่													

ไดร้บัผลกระทบและระยะเวลาของการเกดิไฟไหม้ ได	้(Prat-Guitart	et	al.,	2015)	

  14. ผลกระทบของไฟและการระบายนำ้บนธรณอีนิทรยีข์องพชืเขตรอ้น 

  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน

อนาคตอาจสง่ผลใหค้วามถี่ในการเกดิไฟไหม้

เพิ่ มขึ้ น ในพื้ นที่ ป่ าพรุที่ สำคัญของโลก	

ปัจจุบันพื้นที่ป่าพรุของโลกเป็นแหล่งกักเก็บ

คาร์บอนประมาณ	 400-600	 พันล้านตัน

คาร์บอน	 หนึ่งในสามของสารประกอบ

อินทรีย์ ในดินทั่ ว โลกถูกรบกวนด้วยไฟ																

อาจส่งผลกระทบต่อวัฏจักรคาร์บอน	 และ

สภาพภูมิอากาศรวมถึงการเปลี่ยนแปลง

สมบตัทิางกายภาพ	เคม	ีและชวีภาพทีพ่ืน้ผวิ

ป่าพร	ุ และส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงปรมิาณคารบ์อนในถา่นหนิชนดิรว่น	 ตัวอย่างถา่นหนิชนดิรว่นที่ไดม้า

จากสถานีเขตร้อนที่ เมือง	 Kalimantan	 ประเทศอินโดนีเซีย	 วิเคราะห์ โดยใช	้ Pyrolysis-Gas	

Chromatography/Mass	 Spectroscopy	 (Py-GC/MS)	 ซึง่สามารถทำการตรวจสอบโมเลกลุโดยละเอยีด	

ผลการวิจัยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบระหว่างถ่านหินชนิดร่วนที่เผาไหม้และ									

ไมเ่ผาไหม	้ดงันัน้	ไฟและการระบายนำ้สง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงองคป์ระกอบของอนิทรยีวตัถใุนถา่นหนิ

ชนดิรว่น	ในขณะทีค่วามถีข่องไฟไมม่ผีลตอ่องคป์ระกอบของถา่นหนิชนดิรว่น	(Page	et	al.,	2015)	

  15. การศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารในดินจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร บริเวณทาง

ภาคใตข้องบราซลิ 

	 	 การศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณดินและธาตุอาหาร	 ระหว่างช่วงก่อนและหลังเผา														

เศษวัสดุทางการเกษตร	 ผลที่ได้พบว่าการเผาและเถ้าถ่านที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผลต่อการพังทลายของดิน	 และ

ส่วนของแร่ธาตุนั้น	 แม้ว่าหลังเผาจะได้ธาตุอาหารเป็นปริมาณมากแต่ธาตุอาหารเหล่านั้นสูญหายไปอย่าง

รวดเรว็	เกษตรกรจงึควรใชว้ธิไีถกลบมากกวา่วธิเีผาเศษวสัดทุางการเกษตร	(Thomaz	et	al.,	2015)	

 

ป่าพร	ุ และส่งผลตอ่การเปลี่ยนแปลงปรมิาณคารบ์อนในถา่นหนิชนดิรว่น	 ตัวอย่างถา่นหนิชนดิรว่นที่ไดม้า
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  16. การตรวจสอบความยดืหยุน่ของปา่พรดุว้ยอณุหภมูคิวามรอ้น 

	 	 งานศึกษาชิ้นนี้เป็นความร่วมมือทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย	 4	 แห่ง	 เพื่อตรวจสอบความร้อน										

ที่พื้น	 ผิวดิน	 ศึกษาการสลายตัวของคาร์บอนที่ถูกเก็บสะสมไว้ ในดินบริเวณโดยรอบป่าพรุจากไฟป่า														

ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน	 โดยทำการศึกษาจากอุณหภูมิพื้นผิว	

พบวา่ปรมิาณนำ้ทีผ่วิหนา้ดนิมคีวามผนัแปรกบัการเกดิไฟปา่	ถา้ภายในปา่พรมุกีารกกัเกบ็นำ้เปน็จำนวนมาก	

โอกาสที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุก็จะลดลงและน้ำที่เก็บสะสมไว้ ในป่าพรุจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ											

ปา่พรใุหก้ลบัสูจ่ดุสมดลุตามเดมิเมือ่ถกูไฟปา่ทำลายในพืน้ที	่(Kettridge	et	al.,	2015)	

  17. การศึกษาไฟป่ากับผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในการกักเก็บ          

นำ้ทีล่ดลง โดยทำการศกึษาในพืน้ทีป่า่ยคูาลปิตสั ประเทศโปรตเุกส 

  ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองของดินในการกักเก็บน้ำ	 ให้มีความแม่นยำ					

โดยทำการเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ป่ายูคาลิปตัส	 พบว่าข้อมูลที่ได้เพื่อใช้ ในการสร้างแบบ

จำลองการกกัเกบ็นำ้ของดนิมคีวามซบัซอ้นมากกวา่ทีเ่คยมผีูศ้กึษาไวก้อ่นหนา้นี	้(Martins	et	al.,	2015)	

  18. การศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากไฟไหม้บริเวณผิวดินที่ส่งผลต่อจุลินทรีย ์ บริเวณป่า             

ชายฝังเมดเิตอเรเนยีน 

  งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้บริเวณผิวหน้าดินที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ										

ธาตุอาหาร	 และพารามิเตอร์ทางชีวกลศาสตร	์ โดยการศึกษาในครั้งนี้ทำการศึกษาโดยอาศัยการวิเคราะห์

จากค่าพารามิเตอร์ทางชีวกลศาสตร	์ ดัชนีจุลินทรีย	์ และความสามารถของดินในการกลับสู่สมดุล	

เปรยีบเทยีบกบัเถา้และดนิทีเ่กดิขึน้หลงัถกูไฟปา่	ผลการศกึษาพบวา่ไฟไหมท้ีผ่วิดนิจะสง่ผลตอ่คา่	k	ของดนิ

อย่างมีนัยสำคัญ	 ส่วนพารามิเตอร์ทางชีวกลศาสตร์นั้นสามารถฟื้นตัวได้เองภายในระยะเวลา	 1	 ป	ี									

(Kaptanoğlu	Berber	et	al.,	2015)	

  19. การเปลีย่นแปลงสมบตัขิองดนิหลงัจากเกดิไฟ บรเิวณภเูขาไฟ Aveleda ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอืของโปรตเุกส 

  ทำการศึกษาสมบัติของดินที่เกิด

การเปลี่ยนแปลงโดยการควบคุมไฟโดยใช้

วิธีการชิงเผาเชื้อเพลิง	 โดยแบ่งความลึก

ของไฟใหอ้ยู่ในระดบัชัน้ความลกึ	0.5,	2-10 

และ10-20	 เมตร	 ให้เหมาะสมต่อการ

ศึกษา	 อีกทั้งมีการเก็บดินไปวิเคราะห์ทุก	

2	6	เดอืน	และ	3	ป	ีโดยการวเิคราะหค์า่

การนำไฟฟ้า	 และวิธีทดสอบโดยใช้สาร

สกัดจากโพแทสเซียม	 พบว่าไฟที่ระดับ

ความลึกต่างๆจะส่งผลให้สมบัติทาง

กายภาพของดนิมคีวามแตกตา่งกนัออกไป

ในแตล่ะพืน้ที	่(Fonseca	et	al,	2015)	
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  20. การเปลีย่นแปลงพารามเิตอรข์องดนิหลงัจากเกดิไฟปา่ 

  งานวจิยันีม้แีปลงสาธติการทดลองอยูท่ีเ่มอืงกโิรนา่	 ไฟเกดิขึน้ครัง้แรกทีเ่มอืง	 camallera	 และไฟได	้

ลกุลามไปเปน็ระยะทาง	10	กโิลเมตร	ดว้ยความเรว็	12	กโิลเมตรตอ่ชัว่โมง	โดยที่ไฟนัน้เกดิการเผาไหม้ใน

พืน้ทีป่ระมาณ	550	เฮกตาร	์ในการทดลองนีท้ำการสุม่ตวัอยา่งดว้ยกนัทัง้หมด	3	ตวัอยา่ง	คอืชว่งวนัที	่15	

พฤศจกิายน	2012,	18	พฤศจกิายน	2013	และ	3	ตลุาคม	2014	จากนัน้จะนำผลที่ไดม้าวดัคา่ดว้ยวธิกีาร	

Ten	drop	impacts	พรอ้มกบัทราบคา่ที่ไดท้ำการวเิคราะห์ในรปูของคา่	pH	และคา่	EC	ของดนิ	(Francos	

et	al.,	2015)	

  21. ผลของไฟที่มีต่อดินและลักษณะทางชีววิทยาของป่า: กรณีศึกษาป่า Neka-Zalemroud 

ประเทศอหิรา่น 

  ในการทดลองนำตัวอย่างทั้งหมด	 70	 ตัวอย่างของดินและเศษใบไม้ที่ถูกเลือกด้วยวิธ	ี

Randomselecting	 ในพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้และไม่ถูกเผาไหม	้ ไปวิเคราะห์ความชื้นและความลึก	 รวมไปถึง

เปอรเ์ซน็ตก์ารปกคลมุของหญา้	 และการลม้ของตน้ไม	้ โดยนำคา่ที่ไดจ้ากตวัอยา่งดนิทัง้	 2	 พืน้ที่ไปทำการ

เปรียบเทียบหาความแปรปรวน	 ผลที่ ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื้น											

ในดิน	 เปอร์เซ็นต์ดินเหนียว	 เปอร์เซ็นต์ดินทราย	 ความชื้นและความลึกของเศษใบไม	้ และเปอร์เซ็นต	์												

การปกคลุมของหญ้าในพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้และไม่ถูกเผาไหม	้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ดินแป้งและการล้มของต้นไม	้							

ไมพ่บความสมัพนัธท์ีม่นียัสำคญั	(Eskandari,	2015)	

  22. การวิเคราะห์พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงพื้นที่แบบอัตโนมัติสำหรับการประเมินหลังการเกิดไฟป่า

อยา่งรวดเรว็ 

  ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินบริเวณที่เกิดไฟไหม้ในสหรัฐอเมริกา	 (BAER)	 มีหน้าที่ในการประเมินผลกระทบ	

บรรเทา	 และฟื้นฟูทรัพยากรหลังเกิดเพลิงไหม	้ เพื่อลดผลกระทบหลังไฟไหม้ให้กับทรัพยากร	 และป้องกัน

การพังทลายของดิน	 โดยใช้แบบจำลอง

ปริมาณน้ำฝนที่ ไหลบ่าและรูปแบบการ

กดัเซาะเพือ่ประเมนิผลรว่มกบัแผนทีก่าร

เผาไหม้รุนแรงหลังจากไฟไหม	้ ด้วย

เครื่องมือ	 AGWA	 ใช้ควบคู่กับแบบ

จำลองลุม่นำ้	 KINEROS2	 และ	 SWAT	

จะสามารถแสดงความแตกต่างของ													

ผลกระทบระหว่างก่อนและหลังไฟไหม	้

สามารถระบปุระเดน็ปญัหา	ทีอ่าจเกดิขึน้

ซึ่งสามารถมุ่งเน้นกิจกรรมบรรเทาทุกข์

ได	้ งานนำเสนอนี้จะเอื้ออำนวยต่อภาพ

รวมของเครื่องมือ	 AGWA	 ในการ

ประยุกต์ใช้กับไฟป่าขนาดใหญ่หลายแห่ง	

(Goodrich	et	al.,	2015)	
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  23. การรวมข้อมูลภาคสนามและวิธีการคำนวณการกระจายของเถ้าไฟป่าในพื้นที ่                   

หลงัการเผา 

  เถ้าที่เหลือจากการเผาไหม้ส่งผลทำให้ดินมีความหลากหลาย	 เช่น	 สามารถเพิ่มค่า	 pH	 และ																	

ธาตอุาหารในดนิ	 นอกจากนีเ้ถา้ยงัสามารถปกปอ้งดนิเปลอืยจากการกดัเซาะของฝนและชะลอการพงัทลาย

ของดินจากการไหลบ่าของน้ำ	 การวิจัยนี้ศึกษาการจำลองการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของปริมาณเถ้าหลังไฟ

ไหม	้จากเผาปา่ยคูาลปิตสั	ประมาณ	13,000	เฮคแตร์ในเดอืนตลุาคม	ป	ี2013	(SW	ซดินยี,์	ออสเตรเลยี)	

โดยพฒันาดชันสีเปกตรมั	เพือ่สะทอ้นปรมิาณเถา้:ดชันเีถา้ไฟปา่	(NWAI)	โดยใชภ้าพถา่ย	Landsat	จากนัน้

จึงสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที	่ เพื่อแสดงการกระจายตัวของเถ้าหลังไฟไหม	้ มีการผลิตเถ้าไฟป่าประมาณ	

200,000	 ตัน	 เครื่องมือใหม่นี	้ สามารถแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดินหลังไฟป่าในอนาคตให้กับ

ภูมิภาคและปรับให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้อื่นๆ	 (Doerr	 and	

Chafer,	2015)	

  24. การรวมโมเดลการแพรก่ระจายเชงิลกึกบัการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร 

  ไฟกำลังคุกรุ่นเป็นไฟที่เผาไหม้ ไปอย่างช้าๆ	 ในอุณหภูมิที่ต่ำ	 โดยมีเปลวไฟในการเผาไหม้น้อย	 และ

เปน็การเผาไหมท้ีค่งทนมากทีส่ดุ	 สถานการณด์งัทีก่ลา่วมามกัพบในปา่พร	ุ ซึง่การคกุรุน่ของไฟในปา่พรเุปน็

สาเหตุที่ทำให้เกิดหมอก

ควันขึ้ น ในตะวั นออก

เฉียงใต้ของเอเชีย	 และ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ของยโุรป	ในการทำแบบ

จำลอง	 จะใช้ฐานข้อมูล

สมบัติ ทางความร้ อน	

การคุกรุ่นทางเคม	ี รวม

ถึงการทำให้แห้ง	 ความ

ร้อน	 และการย่อยสลาย	

ดว้ยปฏกิริยิาออกซิเดชัน

ที่สามารถนำไปใช้ในการ

ทำแบบจำลองได	้รวมไป

ถึงความเข้าใจถึงแนวโน้มทางกายภาพในการเกิดการคุกรุ่นของดินอินทรีย์หรือดินพร	ุ ผลของการทดลอง

ภายหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองเชิงลึกในการสำรวจการกระจายของไฟป่าพรุภายในชั้นที่มี

ความแตกตา่งกนัของความชืน้	 แรธ่าต	ุ และความหนาแนน่ในปา่พรแุลว้	 ผลที่ไดอ้อกมาเปดิเผยใหท้ราบวา่	

กระบวนการเผาไหม้แบบคุกรุ่นของไฟป่าพรุสามารถกระจายตัวไปในชั้นของดินพรุที่มีความชื้นสูงได	้ และ

ความชืน้วกิฤตทีจ่ะทำใหส้ญูพนัธุม์คีา่มากกวา่ความชืน้วกิฤตทีจ่ะทำใหเ้กดิการเผาไหม	้ (Huang	 and	 Rein,	

2015)	

ถึงความเข้าใจถึงแนวโน้มทางกายภาพในการเกิดการคุกรุ่นของดินอินทรีย์หรือดินพร	ุ ผลของการทดลอง
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  25. ผลของความชืน้สมัพทัธต์อ่สมบตักิารกนันำ้ของดนิและการวดัมมุสมัผสัของดนิในขณะอุน่  

  จุดประสงค์ของการศึกษา	 คือ	 การสำรวจความชื้นสัมพัทธ์ในสภาพแวดล้อมมีผลอย่างไรต่อสมบัติ

การกนันำ้ของดนิ	 และมมุสมัผสัของดนิทีถ่กูเผาไหม้ในหอ้งปฏบิตักิาร	 โดยตวัอยา่งของดนิที่ใชเ้ปน็ตวัอยา่ง

ดนิทีอ่ยู่ใตต้น้สนอเลปโป	้ (Pinus	halepensis)	และไมพุ้ม่ตา่งๆ	จากพืน้ที่ในสเปนตะวนัออกเฉยีงใต	้ ในการ

วิจัยเพื่อจะจำลองสถานการณ์ ไฟป่าที่แตกต่างกัน	 จึงต้องให้ความร้อนในอุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นเวลา														

20	 นาท	ี หลังจากนั้นนำตัวอย่างดินที่ถูกปรับสมดุลในระดับความชื้นสัมพัทธ์ที่แตกต่างกันเป็นเวลา															

48	 ชั่วโมง	 ไปเก็บในภาชนะปิดผนึกที่มีอุณหภูมิคงที	่ ผลที่ ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสมบัติกันน้ำ											

ของดนิขึน้อยูก่บัอณุหภมู	ิความรอ้น	และความชืน้สมัพทัธ	์โดยทีส่มบตักิารกนันำ้ของดนิ	หมายถงึ	การทีด่นิ

ไมจ่บัตวักบันำ้ทำใหน้ำ้ไมส่ามารถซมึผา่นผวิของดนิเขา้ไปได	้(Jiménez	Pinilla	et	al.,	2015)	

  26. ผลกระทบของไฟปา่ตอ่สารอนิทรยี์ในดนิและสารประกอบไอโซโทป (d13C, dD, IRMS, 

PY-CSIA) 

  ผลกระทบของการเกิดไฟป่าในอินทรียวัตถุในดิน	 วิเคราะห์ไอโซโทปในดินเปรียบเทียบระหว่างพื้นที	่												

ที่ไดร้บัผลกระทบกบัไม่ไดร้บัผลกระทบจากสวนสาธารณะประเทศสเปน	 ชว่งฤดรูอ้นป	ี 2012	 การวเิคราะห์

ไอโซโทปของคาร์บอน	 (813C)	 และไฮโดรเจน	 (8D)	 โดยใช้ ไพโรไลซิสโดยตรง	 (Py-CSIA)	 ทำให้เกิด								

การแยกอินทรียวัตถุในดิน	 dD	 และ	 d13C	 ในตัวอย่างดิน	 และในไพโรไลซิสได้ปล่อยสารประกอบเฉพาะ

จากแหลง่กำเนดิชวีภาพทีต่า่งกนั	เชน่	สารประกอบอะโลมาตกิ	กรดไขมนั	ลกินนิ	โครงสรา้งโพลแีซคคาไรด	์

ขอ้มลูโดยเฉพาะเกีย่วกบัเสน้ทางเดนิของไฟ	ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งเหน็ไดช้ดัในไอโซโทป	ของพวกไฮโดร

คาร์บอนที่มีคาร์บอนอะตอม	 14-28	 ผลสรุปที่ถูกนำมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความแตกต่าง														

ที่มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของอินทรียวัตถุในดิน	 และศักยภาพการแยกไอโซโทปเพื่อศึกษาผลกระทบ

ของไฟปา่ในอนิทรยีวตัถใุนดนิ	(Jiménez-Morillo	et	al.,	2015)	

  27. เชือ้เพลงิทีอ่ยูบ่รเิวณพืน้ดนิเปน็ตวัการสำคญัทีจ่ะทำใหเ้กดิความรนุแรงของไฟปา่พรุ 

	 	 ไฟเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อระบบนิเวศป่าพร	ุ การเผาไหม้ป่าที่มีการจัดการสามารถช่วยในเรื่อง

ของระบบนเิวศตา่งๆ	 แตอ่ยา่งไรกต็ามไฟ	 ปา่กส็ง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่การปรบัโครงสรา้งของระบบนเิวศ	

และปล่อยกาซคาร์บอนออกมาเป็นจำนวนมาก	 งานวิจัยที่ผ่านมาจึงเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจขั้น

ตอนการเปลี่ยนแปลงของการเผาไหม้ ในป่าพร	ุ

พบว่าความชื้นและความหนาของเชื้อเพลิง	 เช่น

พวกมอสและพีตเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมไฟป่า

และผลกระทบทีเ่กดิขึน้	ผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากไฟ

ที่ไหมด้นิและการเปลีย่นแปลงของคารบ์อน	แสดง

ให้เห็นการนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของดิน	

และผันผวนไปตามอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน	 การ

เปลีย่นแปลงของคารบ์อน	และมเีทน	การคน้พบนี้

มีผลกระทบอย่างมากในอนาคตและมีการวิจัย			

เพือ่สรา้งแบบจำลอง	(Davies	et	al.,	2015)		
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  28. ผลกระทบของไฟปา่ตอ่สารอนิทรยี์ในดนิและปรมิาณคารบ์อน 

  การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุในดินระหว่างการเผาไหม้ ได้รับการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ															

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินอินทรีย์ในช่วงที่มีไฟป่าเดือนมิถุนายน	 ป	ี 2012	 ที่แคนาดา	 ได้มีการ

เชื่อมโยงการเปลี่ยนแปลงกับอุณหภูมิและระยะเวลาที่เกิดไฟป่า	 บันทึกข้อมูลด้วยเทอร์ โมคัปเปิล	

สุม่ตวัอยา่ง	17	จดุ	เกบ็ดนิอนิทรยีเ์ริม่ตน้ตอนยงัไมม่ไีฟปา่	และเกบ็ดนิจากสว่นที่ไหมห้ลงัเกดิไฟปา่	ดนิหลงั

เกิดไฟป่ามีสารอินทรีย์และแร่ธาตุที่มีความเข้มข้นของคาร์บอนโดยรวมสูงกว่าอัตราส่วนไนโตรเจน																	

ความร้อนสูงกว่าดินก่อนมีไฟป่า	 ชั้นของสารอินทรีย์ก่อนมีไฟป่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอุณหภูม	ิ

และความร้อนของดิน	 ผลกระทบที่เกิดขึ้นพบว่า	 ชั้นดินอินทรีย์เป็นส่วนประกอบเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบ

มากที่สุด	 และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวนิเวศ	 สภาพภูมิอากาศ	 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามระยะ		

คงอยูข่องคารบ์อน	(Santin	et	al.,	2015)	

  29. การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพของดิน (Pyrogenic) และอินทรียวัตถุในดินบริเวณพื้นที ่ 

ปา่สนทางตอนเหนอืของรสัเซยี 

  การศึกษาดินในป่าสนที่มีการเผาในระยะเวลาที่แตกต่างกัน	 บริเวณสาธารณรัฐโคม	ี ซึ่งการ	

เปลีย่นแปลงทางชวีภาพของดนิ	 (Pyrogenic)	 จะขึน้อยูก่บัลกัษณะของดนิ	 ความรนุแรงในการเผาไหมแ้ละ	

ระยะเวลา	โดยการเปลีย่นแปลงทางชวีภาพของดนิ	(Pyrogenic)	จะสงัเกตเหน็ไดก้อ่นความลกึ	20-30	ซม.	

และทำให้เถ้าถ่าน	 และสารอินทรีย	์ Pyrogenic	 เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งยังทำให้เกิดชั้นแร่ซีเมนในดิน	 ไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนหลังการเผา	 แต่โดยปกติแล้วจะมีการเพิ่มขึ้นของคาร์บอน													

ในแร่ธาตุในดินและการลดลงของซากพืช	 คุณภาพขององค์ประกอบอินทรียวัตถุในดินที่สะสมจะมีการ

เปลี่ยนแปลงไป	 เมื่อผ่านไปหลายปีการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม	 ในปีแรก												

ที่มีการเผา	 อินทรียวัตถุจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ในชั้นแร	่ ความเข้มข้นของคาร์บอนในปริมาณมากในชั้นแร	่				

จะไปปกคลมุสารอนิทรยีวตัถ	ุ(Dymov	et	al.,	2015)	
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  30. ผลกระทบของไฟในดนิอนิทรยีแ์ละการเปลีย่นแปลงคารบ์อน 

	 	 เมื่อเก็บตัวอย่างดินจากป่าบีชที่เมืองทัสคาน	ี ประเทศอิตาล	ี แล้วนำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคม	ี												

และทางกายภาพ	 พบว่าบทบาทของไฟมอีิทธพิลตอ่การเรยีงตวัของชั้นดนิในพื้นที่ลาดชันนอ้ยกว่าพื้นที่ราบ	

การวิเคราะห์ทางเคม	ี พบว่าดินที่อยู่นอกเขตรากพืช	 (Bulk	 soil)	 แสดงให้เห็นว่าเถ้าถ่านส่งผลกระทบ										

ทีส่ำคญัตอ่ดนิ	คอื	ทำใหด้นิมคีวามเสถยีร	กกัเกบ็คารบ์อน	ไนโตรเจน	แลกเปลีย่นแคตไอออน	และมคีวาม

พร้อมของธาตุอาหารหลัก	 ดินที่อยู่นอกเขตรากพืช	 (Bulk	 soil)	 ถูกแยกด้วยความหนาแน่น	 โดยใช	้

Na-polytungstate	เพือ่ไดอ้นิทรยีวตัถใุนดนิทีแ่ตกตา่งกนั	3	รปูแบบ	ไดแ้ก	่อนิทรยีวตัถอุสิระ,	อนิทรยีวตัถุ

ในดิน	 และอินทรียวัตถุที่มีพันธะแข็งแรงกับแร่ธาต	ุ แต่ละส่วนถูกวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนทั้งหมดและ

ไนโตรเจนทัง้หมด	และวเิคราะหอ์งคป์ระกอบของถา่น	(Arcenegui	et	al.,	2015)	

  31. ผลกระทบจากไฟป่าต่อการสูญเสียอินทรียวัตถุในดินและองค์ประกอบของยูคาลิปตัส             

ในเขตเมดเิตอรเ์รเนยีน 

	 	 ไฟป่าก่อให้เกิดการทำลายพืชหน้าดิน	 ส่งผลให้เกิดการการพังทลายของหน้าดิน	 และเปลี่ยนแปลง

ปริมาณและคุณภาพของอินทรียวัตถุในดิน	 (SOM)	 การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากไฟป่าใน

ระยะสั้น	 และกลาง	 ต่อการ

เปลีย่นแปลง	OM	ทัง้ดา้นปรมิาณ

และคุณภาพในดินชั้นบน	 ในพื้นที่

สวนยูคาลิปตัส	 เขตเมดิเตอร์เร

เนียน	 ทางตอนเหนือ	 ตอนกลาง

ของประเทศโปรตุเกส	 แบ่งพื้นที่

ศกึษาออกเปน็	2	พืน้ที	่คอื	burnt	

slope	(EU)	และ	unburnt	slope	

(EB)	 พร้อมด้วยรั้วกันดินตะกอน	

sediment	 fence	 (SF)	 ทั้ง	 2	

พื้นที	่ การเก็บตัวอย่างดินชั้นบน

และดินตะกอนจะเก็บทุกๆ	 6	

เดอืน	 โดยจะเริม่เกบ็ทนัทหีลงัจาก

ที่ เกิด ไฟป่ า ในเดือนสิ งหาคม	

2010	 วิเคราะห์โดยวิธ	ี Pyrolysis-gas	 chromatography–mass	 spectrometry	 (Py-GC/MS)															

ผลการศกึษาพบวา่	 ไฟปา่สง่ผลตอ่ระดบัการสญูเสยีดนิตะกอน	 ในพืน้ที	่ EU	 สงูกวา่พืน้ที	่ EB	 ถงึ	 30	 เทา่							

ในช่วง	 25	 เดือนแรกหลังจากที่ ไฟไหม	้ กระบวนการ	 pyrolysis	 แสดงให้เห็นถึงไฟป่าส่งผลให้เกิด																								

การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบระดับโมเลกุลของดิน	 อินทรียวัตถ	ุ รวมไปถึง	 aromatic	 compounds,	

nitrogenated	 (N)	 compounds,	 lignin-derived	 compounds	 และ	 polysaccharides	 อุณหภูมิที่

เปลีย่นแปลงไปของอนิทรยีวตัถใุนดนิจะทำใหส้ารประกอบ	 n-alkanes	 ทีอ่ยูภ่ายในโครงสรา้งดนินัน้แตกหกั

และสลายไป	 ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้พบว่าพื้นที่หลังจากการเผาไหม้ ในระยะเวลา	 2	 ป	ี ปริมาณของ

อนิทรยีวตัถบุนผวิดนิจะมคีวามสามารถในการฟืน้ฟสูภาพกลบัมานอ้ยลง	(Faria	and	Rosa,	2015)	

 

2010	 วิเคราะห์โดยวิธ	ี Pyrolysis-gas	 chromatography–mass	 spectrometry	 (Py-GC/MS)															
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  32. สัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของกระบวนการ post-pyrogenic ในดิน                  

ประเทศรสัเซยี 

  การสะสมถา่นในดนิหลงัจากเกดิการเผาไหมเ้ปน็สิง่ที่

น่าสนใจในการศึกษาเบื้องต้นของดินในสภาวะที่มีอุณหภูมิ

รุนแรง	 งานวิจัยนี้จัดทำเพื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาใน

ระดับใหญ	่ กลาง	 และเล็ก	 (Macro,	 Meso	 and	

Micromorphology)	 ในการฟื้นฟูดินที่ได้รับผลกระทบจาก

ไฟป่าทางธรรมชาต	ิ โดยเฉพาะเมือง	 Togljatty	 ประเทศ

รัสเซีย	 โดยทำการศึกษาแปลงทดลอง	 3	 แปลง	 ในการ

วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาจากการได้รับผล		

กระทบจากไฟ	 ไดแ้ก	่ แปลงที่ไดร้บัไฟบนพืน้ผวิ	 แปลงที่ได้

รับไฟบนเรือนยอด	 และแปลงควบคุม	 ลักษณะของถ่านใน

ดินหลังจากเกิดไฟทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถ	ุ									

ดินหลังการเผาที่ตรวจสอบพบว่ามีเนื้อดินที่แย่ลง	 ดินที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยดินในชั้น	 Ay-Ac-C									

ในขณะทีด่นิหลงัการเผาจะมชีัน้	Aypir	 เขา้มาแทนทีฮ่วิมสั	ซึง่องคป์ระกอบของดนิดา้นกายภาพ	 เคม	ีและ

วฏัจกัรชวีภาพจะแตกตา่งจากดนิที่ใชเ้ปน็ตวัควบคมุ	เถา้ทีเ่กดิขึน้มลีกัษณะคลา้ยการผสมกนัของแรธ่าตขุอง

ดนิทีถ่กูเผาและถา่นขนาดเลก็	แรธ่าตทุีถ่กูพบในดนิ	ประกอบดว้ย	ควอตซ	์ เฟลดส์ปาร	์ ในกรณทีีเ่กดิไฟบน														

พืน้ผวิจะพบแร่ไมกา้	หากเกดิไฟบนเรอืนยอดจะพบแคลเซยีมคารบ์อเนต	(Maksimova,	2015)	

  33. การประเมนิความรนุแรงของไฟในทุง่หญา้ในลทิวัเนยี 

  วตัถปุระสงคข์องงานวจิยันี	้ เพือ่การศกึษาการเคลือ่นทีข่องเถา้โดยการวดัการเปลีย่นแปลงสขีองเถา้

หลังจากไฟไหม้ทุ่งหญ้าภายในประเทศลิทัวเนียบนเนินเขาสองด้านที่ต่างกัน	 (หันหน้าไปทางทิศตะวันออก													

(A)	และทศิตะวนัตกหนัหนา้ไปทาง	(B)	ภายหลงัจากการเกดิไฟไหม	้3	และ	10	วนั	โดยใช	้Munsell	colour	

chart	 ในการตรวจวดั	 จากนัน้จะกำหนดความระดบัความรนุแรงของไฟไหมต้ามสขีองซากพชืหรอืสเีถา้ตาม	

ลักษณะดังนี	้ ค่าของซากพืชสีน้ำตาล	 (0),	 เถ้าสีดำ	 (1),	 เถ้าสีเทาเข้ม	 (3),	 เถ้าสีเทาอ่อน	 (5),	 เถ้าสีขาว											

(7)	 และพื้นดินปราศจากสิ่งปกคลุม	 (9)	 ผลการศึกษาพบว่า	 ภายหลังจาก	 3	 วันที่ได้มีการเผาไหม้บนทาง

ลาดชนั	A	พืน้ทีส่ว่นใหญจ่ะถกูปกคลมุโดยเถา้สดีำ	50%	ตามดว้ยเถา้สเีทาเขม้	16%	ซากพชืสนีำ้ตาล	13%	

เถา้สเีทาออ่น	11%	และเถา้สขีาวและดนิปราศจากสิง่ปกคลมุ	5%	สว่นบนทางลาดชัน้	B	ปกคลมุดว้ยเถา้สี

ดำ	48%	เปน็สว่นใหญต่ามดว้ยเถา้สเีทาเขม้และเถา้เทาสอีอ่นอยา่งละ	17%	ซากพชืสนีำ้ตาล	9%	เถา้ขาว	

7%	 และพืน้ดนิปราศจากสิง่ปกคลมุ	 1%	 ภายหลงัจาก	 10	 วนัที่ไดเ้กดิการเผาไหมจ้ะพบวา่บนพืน้ทีล่าดชนั	

A	มเีพยีงเถา้สดีำ	58%	ซากพชืสนีำ้ตาล	30%	และดนิปราศจากสิง่ปกคลมุ	12%	เชน่เดยีวกนักบัพืน้ทีล่าด

ชนั	B	จะพบเถา้สดีำ	57%	ครอบคลมุเปน็สว่นใหญ	่ตามมาดว้ยซากพชืสนีำ้ตาล	32%	และพืน้ดนิปราศจาก

ปกคลมุ	 11%	 ผลลพัธจ์ากการศกึษาครัง้นีจ้ะแสดงใหเ้หน็วา่ลมเปน็ปจัจยัทีท่ำใหเ้กดิการเคลือ่นยา้ยของเถา้

ในลกัษณะตา่ง	ๆ	รวมไปถงึทำใหเ้กดิกระจายและผสมของเถา้อกีดว้ย	อกีหนึง่จดุสำคญัจากการศกึษาในครัง้

นี้คือพื้นที	่ unburned	 patches	 เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันพื้นผิวดินจากผลกระทบของไฟป่าได	้																

(Pereira	et	al.,	2015)	

 

ดินหลังการเผาที่ตรวจสอบพบว่ามีเนื้อดินที่แย่ลง	 ดินที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยดินในชั้น	 Ay-Ac-C									
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  34. การสร้างโปรตีนจากจุลินทรีย์ดินไมคอร์ไรซา (Glomalin Related Soil Protein: 

GRSP) 

  GRSP	เปน็	glycoprotein	สรา้งขึน้โดย	Arbuscular	Mycorrhizal	Fungi	(AMF)	กลุม่ของ	GRSP	

ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาความอ่อนไหวของ	 Glomalin	 ต่อเถ้า	 ภายหลังการเกิดไฟป่า	 ดำเนินการในเมือง	

Gorga	(Alicante,	สเปน)	บรเิวณพืน้ทีท่ี่ไดร้บัผลกระทบจากไฟปา่	(48	เฮกแตร)์	ในเดอืนกรกฎาคม	2011	

จดัทำแปลง	 2x1	 เมตร	 (n	 =	 9)	 โดยทำการวเิคราะห	์ 3	 รปูแบบ	 คอื	 1.	 เถา้ทีถ่กูเกบ็ไวบ้นผวิดนิ	 (BC)									

2.	 เถ้าที่ถูกกำจัดออกจากดิน	 (BwA)	 และ	 3.	 น้ำที่ไหลลงสู่ดิน	 (BR)	 ทำการวัดความเข้มข้นของ	 GRSP	

ทันทีหลังจากที่เกิดไฟป่าและอีกหนึ่งปีต่อมา	 ความเข้มข้นต่ำสุดในการเก็บตัวอย่างดิน	 ป	ี 2012	 ในแปลง	

BwA	การทดสอบ	ANOVA-test	 (ความแปรปรวน)	พบวา่มคีวามแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัระหวา่ง	BwA	

และอกีสอง	Treatment	และไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมนียัสำคญัระหวา่ง	BR	และ	BC	ผลจากการศกึษา															

จะแสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของเถ้าในบริเวณผิวดินจะส่งผลกระทบต่อการสะสม	 GRSP	 ซึ่งถ้าหากมีการ

กำจัดเถ้าต่างๆ	 ออกไปแล้ว	 จะทำให้มีปริมาณของ	 GRSP	 ที่เพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากว่าเถ้าจะมีการดึง														

ธาตุอาหารบางส่วนภายในดินออกไป	 ซึ่งผลสรุปจะชี้ ให้เห็นว่า	 GRSP	 จะมีความอ่อนไหวกับสภาพของดิน														

ที่ผ่านกระบวนการเผาไหม	้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ค่า	 GRSP	 เป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพของพื้นที่ป่านั้นๆ														

ได	้(Lozano	et	al.,	2015)	

	 การจดัการดนิหลงัการเกดิไฟ	

	 	 การฟื้นฟูดิน	 ทำได้ โดย

การเติมปุ๋ยอินทรีย	์ การปลูก

พืชปุ๋ยสด	 การปลูกแฝกคลุม

ดิน	 การลดความแน่นทึบของ

ดินอาจใช้การไถพรวนโดย

เครื่องกลขนาดเล็กหรือรถไถ

เดนิตาม	 เพือ่กระตุน้ให้โครงสรา้ง

ดนิดขีึน้	ซึง่หลงัจากการเกดิไฟปา่					

จะมีวิธีการฟื้นฟูสภาพตาม

ธรรมชาตหิรอืการแทรกแซงใน

พื้นที่ที่มีการเผา	 ด้วยวิธีการ														

ต่างๆ	 เช่น	 วิธีการรวบรวมเศษวัสดุมากองรวมกันเพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้แบบไร้ทิศทาง	 (Salvage	

logging)	 วธิกีารคลมุดนิจะสง่ผลกระทบดา้นบวกตอ่การปรบัปรงุจลุชวีวทิยาของดนิ	 รวมทัง้ลดการไหลบา่

และการพงัทลายของหนา้ดนิ	 (วสัดทุี่ใช	้ ไดแ้ก	่ เศษฟาง	 ขีเ้ลือ่ย	 หรอืการผสมเมลด็พนัธุพ์ชืทีล่ะลายในนำ้

และปลกูทนัทดีว้ยวธิกีารฉดีพน่	(Hydro-mulching))	รวมไปถงึวธิกีารตดั	แตง่	และปลกูตน้ไม	้เพือ่ใหม้กีาร

พื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น	 อาจเพิ่มสารอินทรีย์ลงไปในดินในปริมาณที่เหมาะสมตอ่การฟืน้ฟดูนิ													

(Pereira	et	al.,	n.d.)	

ต่างๆ	 เช่น	 วิธีการรวบรวมเศษวัสดุมากองรวมกันเพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้แบบไร้ทิศทาง	 (Salvage	
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	 	 วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ	 ขออนุญาตคัดเลือกบางคำสอน	 ของ	 พระอาจารย์ปราโมทย	์ ปาโมชฺโช					

ซึง่เทศนาแสดงธรรมะในวาระตา่งๆ	มาเผยแพร่ใหผู้อ้า่นไดท้ราบบา้ง	ดงันี้	

  1. ธรรมเทศนา พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโฺช เมือ่วนัที ่15 เมษายน 2550 

	 	 “…	 จติทีม่นัไมม่กีำลงัของสมาธหินนุหลงั	 มนัรูก้าย	 และเวทนายาก	 กายานปุสัสนา	 เวทนานปุสัสนา	

เป็นสติปัฏฐานที่เหมาะกับสมถยานิก	 เหมาะกับคนเล่นฌาน	 ถ้าเราไม่ ได้มีฌานหนุนหลังอยู	่ เรารู้กาย														

มันจะหลงไปเพ่งกาย	 มันจะไม่สามารถรู้กาย	 ด้วยจิตที่ตั้งมั่นได	้ จิตไม่สามารถตั้งมั่น	 เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูกาย											

แตจ่ติจะกลายเปน็ผูเ้พง่กายหรอืผูค้ดิเรือ่งกายทำไดแ้คน่ัน้	ถา้จติไมต่ัง้มัน่	สกัวา่รู	้สกัวา่เหน็กาย	จะเหน็ธาตุ

ไม่ได	้ จะเหน็ความเปน็ธาตขุองกายไม่ได้	 จะเหน็ไดแ้ตอ่วยัวะ	 เชน่เราไปรูล้มหายใจ	 เรากจ็ะเหน็ลมหายใจ				

รูท้อ้งพองยบุ	เรากเ็หน็ทอ้ง	รูเ้ทา้	เรากเ็หน็เทา้	ลมหายใจ	ทอ้ง	เทา้	มอื	รา่งกายทัง้รา่งกาย	มนัไม่ใชร่ปูตวั

จรงิ	 เปน็แคอ่วยัวะ	 ตวัรปูแท้ๆ 	 คอืตวัธาตทุัง้หลายเหน็ยากนะการจะเหน็รา่งกาย	 เขา้ถงึความเปน็ธาตเุปน็

กอ้นธาตแุท้ๆ 	ดยูาก	ถา้ใจไมต่ัง้มัน่	มสีมาธหินนุหลงั	ไมเ่หน็	…”	

  2. ธรรมเทศนา  พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโฺช  เมือ่วนัที ่13 พฤษภาคม 2550 

	 	 หดัไมเ่อาบา้ง	หดัใหค้นอืน่ซะบา้ง	ถา้หดัใหเ้ปน็แลว้	จะรูส้กึวา่	 การใหม้คีวามสขุ	มากกวา่การไปแยง่

เขา	 หรือหัดโกรธ	 ความโกรธมันเกิด	 เห็นไหม	 หัดไม่โกรธดูบ้าง	 หัดมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรบ้าง	

มองคนอืน่อยา่งเทา่เทยีมกนั	ไม่ใชม่องแบบเหยยีดเขา	กดเขา	รงัแกเขา	ขม่เหงเขา	เพือ่กจูะไดเ้ดน่เหนอืคน

อื่นอะไรแบบนี	้ จิตใจเต็มไปด้วยกิเลส	 เต็มไปด้วยความเร่าร้อน	 พยายามมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตร

บา้ง	เสมอกนันะแตล่ะคน	ทำใจใหเ้สมอกนั	เรากต็อ้งด	ูคนอืน่เขากร็กัความสขุ	เกลยีดความทกุขเ์หมอืนกนั

อยา่รงัแกกนั	 ใจกค็อ่ยๆ	 มคีวามรูส้กึเปน็มติร	 เมตตาอาทรตอ่กนั	 จติใจกร็ม่เยน็เปน็สขุ	 ถา้ใครเขา้ใกลเ้รา	

เขากม็คีวามสขุไปดว้ย	

  3. ธรรมเทศนา พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโฺช เมือ่วนัที ่20 พฤษภาคม 2550 

	 	 ถ้าเราเคยสร้างทานบารม	ี เคยสละอย่างพระเวสสันดร	 สละสมบัต	ิ สละลูก	 สละเมีย	 กระทั่งชีวิตก็

กลา้สละถงึนาทสีดุทา้ย	 มนัจะกลา้สละชวีติเพือ่ธรรมะ	 แตถ่า้เรารกัตวัเอง	 หวงตวัเองสดุขดีเลย	 กลวัทกุข์

กลวัยาก	 สารพดั	 มนัจะไมก่ลา้	 ใจมนัจะทอ้ถอยออกมา	 มนัจะขา้มภพขา้มชาตไิม่ไหว	 หรอือยา่งเรามขีนัติ

บารม	ี เราฝึกความอดทนอดกลั้น	 ในนาทีที่จะแตกหักความทุกข์มันท่วมท้น	 ทุกข์บดขยี้เราปางตาย	 เรา									

จะอดทนอดกลัน้ได้ ไหม	หรอืเราจะถอย	ถา้ถอยเราจะมาอยูก่บัโลกอยา่งมคีวามสขุมากเลย	มคีวามสขุเยอะ	

เพราะวา่จติใจทีม่นัเปน็ผูรู้ผู้ต้ืน่ผูเ้บกิบาน	 จะมแีตค่วามสขุเยอะมาก	 แตว่า่มนัจะตอ้งไปเกดิอกี	 ขา้มภพขา้ม

ชาตไิม่ได	้ เรามสีจัจะไหม	 เรามอีธษิฐานบารมไีหม	 คอืความตัง้ใจมัน่สูแ้ลว้ไมถ่อย	 คณุงามความดทีีย่ิง่ใหญ่

เหล่านี	้ เราเอามาใช้ ในนาทีที่เราจะข้ามภพข้ามชาต	ิ คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี	้ มันเกิดจากคุณงาม

ความดเีลก็ๆ	นอ้ยๆ	ทีเ่ราหดัสรา้งกนันัน่เอง	

	 	 ถา้ใจเรามสีมัมาสมาธ	ิมนัจะตัง้มัน่	สกัวา่รู	้สกัวา่เหน็	ปญัญามนัจะเกดิ	จะเหน็เลยวา่ทกุอยา่งนี้ ไม่ใช่

ตัวเรา	 แต่ถ้าใจเราไม่มีสัมมาสมาธ	ิ ไม่ตั้งมั่น	 ไปดูอะไรมันก็จะเป็นเราไปหมดเลย	 เห็นความโกรธเกิดขึ้น													

มันก็เป็นเราโกรธ	 เห็นขามันเมื่อย	 ก็เป็นขาของเราเมื่อย	 จะเป็นอย่างนี้ตลอด	 งั้นเวลาที่ใจเราไม่ตั้งมั่น															

ไปรู้สิ่งต่างๆ	 จะสะสมความรู้สึกผิดๆ	 ความเห็นผิดๆตลอดเวลาเลย	 สะสมว่ามันมีตัวเรา	 มันมีตัวเรา															
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แต่ถ้าเรามีสติถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสต	ิ มีสมาธิถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธ	ิ ปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสัมมา

ทฏิฐ	ิเปน็ปญัญาทีถ่กูตอ้ง	ปญัญาทีถ่กูตอ้งกค็อืการทีเ่ราเหน็วา่	กายกบัใจนี้ ไม่ใชต่วัเรา	

  4. ธรรมเทศนา ณ วัดสวนสันติธรรม พระอาจารย์ปราโมทย ์ ปาโมชฺโช เมื่อวันที ่ 10 

พฤศจกิายน 2556 

	 	 “…	 เขา้ใจหลกัของการปฏบิตันิะ	 ลงมอืทำ	 ยิง่เราปฏบิตั	ิ แรงของเรากจ็ะคอ่ยมากขึน้ๆ	 กำลงั	 จรวด

มันจะออกจากโลกได	้ มันต้องใช้แรง	 มีกำลังมากๆ	 หลุดออกไปได	้ จิตก็ต้องมีพลังมาก	 ในการที่จะถอดตัว

ออกจากสังสารวัฏได	้ แต่ก่อนเขาไม่ค่อยสอนกันนะ	 แต่ก่อน	 สอนฆราวาส	 ทำทาน	 ถือศีล	 อย่างเก่งก็นั่ง

สมาธ	ิ ฆราวาสนะ	 ถ้าเห็นทุกข	์ เห็นโทษ	 ของการมีชีวิตอยู่ทุกๆ	 วันนี	้ มีแต่ทุกข	์ มันก็อยากพ้นเหมือนกัน														

ถ้าเราบอกทางให	้ ร้อยคนจะหลุดไปได้ซักครึ่งหนึ่ง	 ถ้าไม่บอกเลยก็ไปไม่ได้ซักคน	 หลวงพ่อถึงสอนพวกเรา	

คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อน	 สอนกับพระ	 แต่อย่างหลวงพ่อภาวนาจริงจัง	 เข้าหาครูบาอาจารย์นะ																

ท่านสอนอย่างนี้เลย	 ท่านไม่ได้มาสอน	 ทำทาน	 ถือศีล	 นั่งสมาธ	ิ สอนเรื่องเจริญปัญญา	 เรื่องมรรคผล

นพิพาน	 แลว้นกึด	ู ฆราวาสกท็ำไดน้ะ	 ฆราวาสสมยัพทุธกาลทำไมเขาทำได	้ ฆราวาสยคุนีม้นัจะโงข่นาดนัน้

เลยหรือ	 ทำไม่ได้เลย	 ร้อยคนได้ฟัง	 น่าจะได้ซักครึ่งกว่าๆ	 ถ้าได้ฟัง	 เกินครึ่ง	 เนี่ยทำได	้ ถ้าสนใจจะทำนะ				

บางคนไม่สนใจทำเราไปเทศน	์ ร้อยคนมันก็ไม่ฟัง	 ฟังคนเดียวสองคน	 แล้วก็ไม่ค่อยทำ	 คือถ้าคนสนใจนะ	

ตัง้ใจฟงั	 ลงมอืทำ	 นา่จะไดเ้กนิครึง่	 หลวงพอ่สอนละเอยีดมาก	 ควรจะทำได	้ มนัไมเ่หลอืวสิยัหรอกทีม่นษุย์

ธรรมดา	จะทำได…้”	
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  5. ธรรมเทศนา พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโฺช เมือ่วนัที ่12 มกราคม 2557 

	 	 เจรญิเมตตาไป	นกึไปเรือ่ยๆ	เบือ้งตน้นกึเอากอ่น	สตัวท์ัง้หลายเปน็สขุเปน็สขุเถดิ	นกึๆ	ไปแคน่ี	้ตอ่ไป

ใจจะค่อยๆ	 น้อมไป	 แล้วถ้าเมื่อไหร	่ ใจเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าสงสาร	 ความเมตตาจะมหาศาล	 จะเห็นสัตว์

ทั้งหลาย	 มนุษย์ทั้งหลาย	 เต็มไปด้วยความทุกข	์ คือทุกคนที่ ไม่รู้จักเมตตาคนอื่นนะ	 เห็นแต่ตัวเองทุกข	์													

ไมเ่หน็คนอืน่เขากท็กุข	์ถา้เมือ่ไหรเ่ราเหน็วา่	คนอืน่เขากท็กุข	์ทกุขน์า่สงสารมาก	เมตตาจะเกดิขึน้อตัโนมตัิ	

  เราตอ้งรูว้า่	 เรามจีดุออ่นอะไร	จดุแขง็อะไร	ถา้เรารู	้ เรากด็	ู เรากห็ากรรมฐานทีเ่หมาะกบัเรา	อยา่ง

เรารูแ้ลว้วา่	 จติเราไมต่ัง้มัน่พอ	 จติเราฟุง้ไป	 ไมม่แีรงทำกรรมฐาน	 กท็ำฝกึจติใหม้แีรง	 แลว้กม็าดวูา่	 กรรม

ฐานอะไรที่เหมาะกับเรา	 ไม่ต้องเลียนแบบคนอื่นดูเอาเอง	 การฝึกจิตให้มีสมาธิมีสองลักษณะ	 อันหนึ่งให	้											

จติสงบ	อนัหนึง่ใหจ้ติตัง้มัน่	 ถา้จติเราฟุง้ซา่นมาก	 เราฝกึใหจ้ติสงบ	วธิฝีกึใหส้งบคอืนอ้มจติไปอยู่ในอารมณ์

อนัเดยีว	 ทีม่คีวามสขุอยูต่อ่เนือ่ง	 แลว้เปน็อารมณท์ี่ไมเ่ปน็อกศุล	 เปน็อารมณท์ีด่ีๆ 	 ถา้เราพทุโธแลว้มคีวาม

สุข	 เราก็พุทโธไป	 จิตเราก็สงบ	 รู้ลมหายใจแล้วมีความสุข	 จิตก็สงบ	 เราดูเอา	 บางคนสวดมนต์ไปเรื่อย												

จติกส็งบ	 	 เพราะวา่มคีวามสขุ	 อกีสมาธหินึง่กค็อื	 การฝกึจติใหต้ัง้มัน่	 จติไหลแลว้รู	้ จติไหลแลว้รู	้ ทำกรรม

ฐานอยา่งหนึง่	 จติไหลแลว้รู	้ มนัจะตัง้มัน่	 ฝกึสมาธใิห้ ไดท้ัง้สองอนัดทีีส่ดุแลว้	 อนัหนึง่ไวพ้กัผอ่น	 อนัหนึง่ไว้

เดนิปญัญา	

  6. เนือ้หาสว่นหนึง่จากหนงัสอื “วธิกีารปฏบิตัธิรรม” พระอาจารยป์ราโมทย ์ปาโมชโฺช 

	 	 หากเมื่อใดจิตปล่อยวางจิต	 จิตก็จะปล่อยวางขันธ	์ และโลกได้ทั้งหมด	 และไม่ยึดถืออะไรในโลกอีก

เหมือนคนขายลูกโป่งสวรรค	์ เขาใช้มือข้างเดียวกำปลายเชือกไว	้ ก็สามารถกุมลูกโป่งสวรรค์ ได้ทั้งหมด														

แคแ่บมอืทเีดยีว	ลกูโปง่สวรรคก์ถ็กูปลอ่ยทิง้ทัง้หมดในพรบิตา	

	 	 ทีเ่ราจมอยู่ในความทกุข์ไมรู่จ้กัเลกิ	เพราะใจเราไมย่อมรบัความจรงิ	ใจเราไมเ่หน็ความจรงิ	ความจรงิ

ของชีวิตคือ	 ในกายในใจนี	้ มีแต่ของไม่เที่ยง	 มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา	 มีแต่ของที่ควบคุมไม่ได	้	

บงัคบัไม่ได	้ ไมเ่ปน็ไปตามใจปรารถนา	 นีค่อืความจรงิของชวีติ	 รา่งกายตอ้งแก	่ รา่งกายตอ้งเจบ็	 รา่งกาย

ต้องตาย	 จิตใจของเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก	 ต้องเจอสิ่งที่ไม่รัก	 ต้องมีความผิดหวัง	 มีความโศกเศร้า

รำพนั	 มคีวามไมส่บายกาย	 มคีวามไมส่บายใจ	 มคีวามคบัแคน้ใจ	 สิง่เหลา่นีเ้ปน็ความจรงิ	 ทีว่นเวยีนอยู่ใน

ชวีติของเราตลอดเวลา	 ถา้เราเขา้ใจความเปน็จรงิของชวีติได้	 จติใจยอมรบัความจรงิได	้ เชน่	 ยอมรบัไดว้า่	

เราตอ้งแก	่ ตอ้งเจบ็	 ตอ้งตาย	 ตอ้งพลดัพรากจากสิง่ทีร่กั	 ตอ้งประสบกบัสิง่ที่ไมร่กั	 ตอ้งสมปรารถนาบา้ง	

ไมส่มปรารถนาบา้ง	 ความปรารถนานัน้ไมม่ทีสีิน้สดุเลย	 แตส่ดุทา้ยกค็อืไมส่มปรารถนานัน่แหละ	 เพราะวา่

พอไดอ้ยา่งนี	้ กข็ยายความตอ้งการไปเรือ่ยๆ	ชวีติกจ็ะจมในความทกุข	์ เราตอ้งมาเรยีนใหเ้หน็ความจรงิของ

ชวีติ	
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