ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเผาไหม

ไ

ฟปา และการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร
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ที่เกิดขึ้นเปนประจำทุกป สรางความเสียหาย
ต อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
โ ด ย เ ฉ พ า ะ อ ย า ง ยิ่ ง ผ ล ก ร ะ ท บ ที่ มี ต อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงสมบัติตางๆ ของดิน เมื่อดินสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณจะทำใหการใชประโยชนจากดิน
มีประสิทธิภาพลดลง จากการรวบรวมงานวิจัยและ
บทความเชิงวิชาการจากแหลงตางๆ รวมทัง้ สิน้ 51 หัวขอ
38 เอกสารอางอิง สามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินทั้งกอนและหลังการเกิดไฟ
ไหม เพือ่ นำไปประยุกตใชสำหรับการปรับปรุงแก ไขปญหาดินเสือ่ ม
สภาพ อันจะเปนขอมูลพื้นฐานในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อ
แก ไขปญหาการเผาไหม ในพื้นที่เกษตร และการเกิดไฟปา ทั้งนี้
จากการมองภาพรวมสมบัติดินกอนและหลังการเกิดไฟไหมแสดง
ในภาพตอไปนี้
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เกษตรกรดีเดนแหงชาติ

“ค

8

วามพยายามอยูที่ ไหน ความสำเร็จอยูที่นั่น”
เป น คำพู ด ที่ ไ ม เ กิ น จริ ง สำหรั บ นายสุ ริ ย า
หงษ ล อยวงษ หมอดิ น อาสาประจำหมู บ า น
ตำบลคำน้ ำ สร า ง อำเภอกุ ด ชุ ม จั ง หวั ด ยโสธร ซึ่ ง ทำอาชี พ
เกษตรกรรมมาตั้งแตป 2550 และมีพื้นที่ทำกิน รวม 37 ไร
โดยเปนพืน้ ทีม่ เี อกสารสิทธิ์ สปก. 4-01 ซึง่ พืน้ ทีท่ ี่ ไดรบั การจัดสรร
สปก. สวนใหญแลวเปนพืน้ ทีด่ นิ มีปญ
 หา เปนพืน้ ที่ ไมเหมาะสมตอ
การทำเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาปลูกขาว กลาวคือ พืน้ ที่
นาเปนดินรวนปนทราย การระบายน้ำดี ดินมีสภาพเปนกรดจัด
ถึงจัดมาก มีคา ความเปนกรด ดาง ระหวาง 4.5-5.5 และเปนดิน
ที่มีความอุดมสมบูรณต่ำ เดิมทำนาขาวเพียงอยางเดียว เพื่อ
เก็บเกี่ยวผลผลิตขาวไวรับประทานในครัวเรือน แตประสบปญหา
การชะลางพังทลายของหนาดินอยางตอเนือ่ ง นาขาวในพืน้ ทีด่ อน
ขาดแคลนน้ำ ตองอาศัยน้ำฝนอยางเดียว ทำให ไดผลผลิตขาว
นอยมาก (100 กิโลกรัมตอไร) และขาดทุนทุกป

การประเมินความเสือ่ มโทรมของดิน

ใ

16

นช ว งหลายป ที่ ผ า นมาความอุ ด ม
สมบู ร ณ ข องดิ น และผลผลิ ต ใน
ประเทศไทยมีแนวโนมลดลงอยางมาก

โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคการเกษตร หนวยงาน
ภาครัฐไดมีการจัดตั้งโครงการพัฒนาตางๆ เพื่อ
แกปญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย
อนุสัญญาวาดวยการตอตานการแปรสภาพเปน
ทะเลทราย (UNCCD) ได จั ด ทำโครงการที่ มี
เปาหมายเพื่อลดความเสื่อมโทรมของดิน (Land
Degradation Neutrality: LDN) การประเมิน
ของ LDN ไดกำหนดตัวชี้วัดพื้นฐาน 3 ตัวชี้วัด ไดแก การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการใหผลผลิตของที่ดิน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอน
สะสมในดิน การวิจยั นีต้ อ งการประยุกตใชวธิ กี ารประเมิน LDN เพือ่ ประเมินหาพืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการเกิด
ความเสือ่ มโทรมของดินของจังหวัดเชียงราย ซึง่ มีเนือ้ ทีจ่ งั หวัดรวมทัง้ สิน้ 7,298,981 ไร พืน้ ทีส่ ว น
ใหญเปนภูเขาสูงมีลกั ษณะลาดชันไมเหมาะสำหรับการเกษตร
ผลการวิ จั ย พบว า การเปลี่ ย นแปลงการใช ป ระโยชน ที่ ดิ น ของจั ง หวั ด เชี ย งราย
ในป พ.ศ. 2550 ถึงป พ.ศ. 2559 พบวา ในป พ.ศ. 2550 มีพนื้ ทีป่ า ไมครอบคลุมรอยละ 48.49 ของ
เนือ้ ทีท่ งั้ หมด แตในป พ.ศ. 2559 พืน้ ทีป่ า ไมลดลงรอยละ 39.07 โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ เู ขาทีม่ คี วามลาด
ชันไมมาก เกษตรกรเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนทดี่ นิ จากพืน้ ทีป่ า ไม ไปเปนพืน้ ทีเ่ พาะปลูก ในขณะที่
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกเพิม่ ขึน้ รอยละ 51.32 และพืน้ ทีท่ ี่ใชตงั้ ถิน่ ฐานเพิม่ ขึน้ รอยละ 5.31 ในป พ.ศ. 2559
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เจาของ
สาราณียกร
ผูช ว ยสาราณียกร
กองสาราณียกร

พิมพที่

1. เพือ่ เผยแพร่ความรูท้ างวิชาการ บทความ และสารคดีทมี่ คี วามสัมพันธ์
เกีย่ วข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2. เพือ่ เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงระหว่างสมาชิกกับสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ
แห่งประเทศไทย
3. เพือ่ เป็นเอกสารเผยแพร่แก่ผสู้ นใจทัว่ ไป
ปีละ 3 ฉบับ ในเดือนธันวาคม เมษายน และสิงหาคม
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
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ดร. ไพรัช พงษ์วเิ ชียร ดร. สมชัย อนุสนธิพ์ รเพิม่ ดร. ชนิดา จรัญวรพรรณ
ดร. อรรณพ พุทธโส ดร. วรรยา สุธรรมชัย นางสาวภรภัทร นพมาลัย
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โทร. 02-6163400-4
สถานทีต่ ดิ ตอ

สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย

ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2561-0773, 1760 ต่อ 1218

Soil and Water Conservation Society of Thailand
Main Building : Land Development Department
www.swcst.ldd.go.th E-mail : swcst@ldd.go.th

(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

ใบสมัครเปนสมาชิก
สมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
วันที่ ................ เดือน ........................................... พ.ศ. ............................
ซือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................................................................................................................................
ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เลขที่ ........................... หมูท่ ี่ ..................... ถนน ................................................................. ตำบล/แขวง ..............................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์มือถือ ...................................................................................... E-mail ..........................................................................................................
สถานทีท่ ำงาน ..............................................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ................................ หมูท่ ี่ ..................... ถนน ......................................................................... ตำบล/แขวง .............................................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ................................................................ รหัสไปรษณีย์ .......................................
โทรศัพท์มอื ถือ ............................................................................................. E-mail ................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกสมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายปี
 สมัครใหม่ ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ต่ออายุสมาชิก เลขที่ ............................. ชำระเฉพาะค่าบำรุงรายปี ปีละ 150 บาท
 ตลอดชีพ (ชำระครัง้ เดียว)
 ชำระค่าลงทะเบียน 50 บาท และค่าบำรุง 1,500 บาท
สถานทีจ่ ดั ส่งวารสาร
 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
 สถานทีท่ ำงาน
 อืน่ ๆ (ระบุ) เลขที่ .................... หมูท่ ี่ ............... ถนน ............................................................... ตำบล/แขวง ...........................................
อำเภอ/เขต ................................................................ จังหวัด ............................................................ รหัสไปรษณีย์ ..................................
โทรศัพท์มอื ถือ ............................................................................................. E-mail ..........................................................................................
ชำระเงินโดย (เลือกชำระเพียงอย่างเดียว)
 เงินสด จำนวนเงิน ................................. บาท
 โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางเขน บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ เลขที่ 161–095654–0
ชือ่ บัญชี สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย จำนวนเงิน ............................. บาท และแนบหลักฐานการโอนเงิน
เข้าบัญชีมาพร้อมกับใบสมัครนี้
 ธนาณัติ สัง่ จ่าย ปณ. เสนานิคม ในนาม นางสาวภรภัทร นพมาลัย กองวิจยั และพัฒนาการจัดการทีด่ นิ กรมพัฒนาทีด่ นิ
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 จำนวนเงิน ................................. บาท
ทัง้ นีข้ อให้สมาคมฯ ออกใบเสร็จรับเงิน  ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั  สถานทีร่ าชการ  อืน่ ๆ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขข้อบังคับและระเบียบการต่างๆ ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว และ/หรือจะมีตอ่ ไปเพือ่ ประโยชน์
ส่วนรวมและความเจริญก้าวหน้าของสมาคมฯ นีท้ กุ ประการ
(ลงชือ่ ) .................................................................. ผูส้ มัคร
( ................................................................ )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน   ทีต่ อ้ งการ
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-0773, 1760 ต่อ 1218 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมเรือ่ งการสมัครสมาชิกได้ทฝี่ า่ ยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-579-1908



 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................

 สมาชิกใหม่ เลขที่ .......................
 สมาชิกเก่า เลขที่ .........................
(เฉพาะเจ้าหน้าที)่

แบบฟอรมเปลีย่ นทีอ่ ยู ในการจัดสงวารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ
วันที่ ..................... เดือน ........................................ พ.ศ. ..........................
ชือ่ -สกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................................................................................................
 สมาชิกประเภทสามัญ  บุคคล
 หน่วยงาน
 รายปี เลขทีส
่ มาชิก ...................................................................
 ตลอดชีพ เลขทีส
่ มาชิก ............................................................
ขอเปลีย่ นแปลงสถานที่ในการจัดส่งวารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ เป็น
 ทีอ่ ยูป่ จั จุบนั
เลขที่ ......................... หมูท่ ี่ ................ ถนน ........................................................................... ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ...........................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
 สถานทีท่ ำงาน ........................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ...................... หมูท่ .ี่ ................ ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด .............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
 อืน่ ๆ (ระบุ) ...............................................................................................................................................................................................................
เลขที่ ..................... หมูท่ ี่ ............... ถนน ............................................................................ ตำบล/แขวง ..................................................
อำเภอ/เขต .................................................................. จังหวัด ............................................................. รหัสไปรษณีย์ ................................................
โทรศัพท์มอื ถือ ..................................................................................................... E-mail ....................................................................................................
(ลงชือ่ ) .............................................................................. สมาชิก
( .............................................................................. )
หมายเหตุ เลือกเครือ่ งหมาย ใน   ทีต่ อ้ งการ
สมาคมอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำแห่งประเทศไทย ภายในกรมพัฒนาทีด่ นิ 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทร 02-561-0773, 1760 ต่อ 1218 ติดต่อสอบถามเพิม่ เติมเรือ่ งการสมัครสมาชิกได้ทฝี่ า่ ยเลขาธิการสมาคมฯ โทรศัพท์ 02-579-1908

ใบสัง่ ลงโฆษณา
หนังสือวารสารอนุรกั ษดนิ และน้ำ
เขียนที่ ................................................................................................
วันที่ ................. เดือน ..................................... พ.ศ. ....................
เรียน สาราณียกร
ข้าพเจ้า ...................................................................................................................................................................................
สำนักงานชือ่ ......................................................................................... ตัง้ อยูบ่ า้ นเลขที่ .................................................................
ถนน ............................................................. ตรอก/ซอย ........................................... ตำบล/แขวง ...............................................
อำเภอ/เขต ............................................................................ จังหวัด...................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ........................................ โทรศัพท์ ................................ มีความประสงค์จะลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือ
วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำประจำปี .............................. ขนาดเนือ้ ทีด่ งั ต่อไปนี้
(โปรดกา  ในช่องสีเ่ หลีย่ มตามต้องการ)
 ปกหลังนอก 4 สี
 ปกในหน้า, หลัง 4 สี
 หน้าธรรมดา ขาวดำ
 เต็มหน้า
 ครึง่ หน้า
รายละเอียดของการโฆษณา
 มีบลอคโฆษณาแนบมาด้วย
 ขอให้ผจู้ ดั ทำวารสารทำบลอคตามข้อความทีก่ ำหนด
คิดค่าโฆษณาทัง้ สิน้ ................................................... บาท ( ......................................................................... )
และให้เจ้าหน้าทีม่ าเก็บค่าโฆษณาจำนวน ............................................ บาท ( ........................................................... )
ในทุกครัง้ ที่ ได้ลงโฆษณาให้แล้วพร้อมด้วยหนังสือที่ ได้ลงโฆษณาให้จำนวน ฉบับละ 5 เล่ม
ขอแสดงความนับถือ
...............................................................................

( .............................................................................. )
ตำแหน่ง ..............................................................................

อัตราคาโฆษณา/อัตราคาสมาชิก
อัตราคาโฆษณา ระยะเวลา 1 ป จำนวน 3 ฉบับ
 ปกหลังนอก พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 20,000 บาท
 ปกใน(หน้า-หลัง) พิมพ์ 4 สี
เต็มหน้า ราคา 16,000 บาท
 เนือ้ ใน(หน้าธรรมดา) พิมพ์ ขาว-ดำ
เต็มหน้า ราคา 12,000 บาท
ครึง่ หน้า ราคา 6,000 บาท
ประเภทของสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจในกิจกรรมของ
สมาคม
2. สมาชิกวิสามัญ ซึง่ ประกอบด้วยสมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นิสติ นักศึกษา ทีส่ นใจในกิจกรรม
ของสมาคม
3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ บุคคลหรือสถาบันที่ช่วยเหลือ หรืออาจอำนวย
ประโยชน์แก่การดำเนินงานของสมาคมทีค่ ณะกรรมการบริหารของสมาคมพิจารณาเห็นสมควร และเชิญ
เข้าเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์
การเขาเปนสมาชิกสมาคมอนุรกั ษดนิ และน้ำแหงประเทศไทย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครตามแบบของสมาคม และจะเป็นสมาชิกประเภทใดโดยสมบูรณ์นับตั้งแต่
วันทีค่ ณะกรรมการบริหารสมาคมได้พจิ ารณาลงมติรบั เข้าเป็นสมาชิก
อัตราคาลงทะเบียน(คาธรรมเนียมแรกเขา) และคาบำรุง
ค่าลงทะเบียน
ค่าบำรุงปีละ
ตลอดชีพ
สมาชิกสามัญ
50 บาท
150 บาท
1,500 บาท
สมาชิกวิสามัญ
50 บาท
100 บาท
สมาชิกกิตติมศักดิ์
ไม่มี
ไม่กำหนด
สมาชิกจะขาดจากสมาชิกภาพเมือ่
1. ตาย
2. ลาออก
3. พ้นจากสมาชิกโดยมติคณะกรรมการ เมื่อสมาชิกนั้นไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของสมาคม หรือ
กระทำการอันใดอันนำมาซึง่ ความเสือ่ มเสียของสมาคมหรือสมาชิกอืน่ หรือถูกจำคุกโดยคำพิพากษาของ
ศาล (เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือฐานประมาท) หรือถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายไร้ความสามารถ
หรือเสมือนไร้ความสามารถ
หมายเหตุ :
วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นวารสารขนาด 8 หน้ายก ปก 4 สี กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ
พิมพ์ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 เล่ม เพื่อสู่มือสมาชิกสมาคม นักวิชาการ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
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สาราณียกรแถลง
สวัสดีคะ วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ฉบับที่ 2
ปีที่ 34 ประจำเดือนเมษายน 2562 นี้ ต้องกราบ
ขออภัยในความล่าช้าของวารสารฉบับนีด้ ว้ ยค่ะ
ขอเริม่ สูเ่ นือ้ หาในฉบับ ดังนี้ ด้วยการนำเสนอ
ผลงานที่ เ กิ ด จากความพากเพี ย รโดยไม่ ย่ อ ท้ อ
ต่ออุปสรรคจนประสบความสำเร็จเป็นเกษตรกรที่ ได้
รับรางวัล “เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาพัฒนา
ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม” ประจำปี 2562 ของ
นายสุรยิ า หงส์ลอยวงษ์ ตามด้วยผลงานวิจยั จากการประชุมวิชาการ กรมพัฒนาทีด่ นิ ปี 2561 จำนวน
2 เรื่อง เรื่องที่ 1 คือ การประเมินความเสื่อมโทรมของดินโดยใช้ตัวชี้วัด Land Degradation
Neutrality (LDN) จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย โดย ศศิรนิ ทร์ ศรีสมเขียว ซึง่ เป็นการวิจยั นำร่อง
สำหรับการประยุกต์ ใช้วิธีวัดความเสื่อมโทรมของดินด้วย 3 ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิต และการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอน
สะสมในดิน ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถระบุตำแหน่งของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดิน และ
ใช้เพือ่ วางแผนการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมได้ตอ่ ไป เรือ่ งที่ 2 คือ สหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley & Black กับวิธี ใช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ โดย สุทธิเ์ ดชา
ขุนทอง เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในดิน ซึ่งวิเคราะห์ ได้จากวิธี
Walkley & Black กับวิธี ใหม่ที่ ใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ซึ่งมีราคาแพงกว่า แต่ ใช้สารเคมี
แรงงานและเวลาที่น้อยกว่า ในกลุ่มตัวอย่างเนื้อดินที่เป็นเนื้อดินหยาบ ปานกลาง เนื้อละเอียด และรวม
กลุ่มเนื้อดิน ซึ่งพบว่า สามารถใช้แก้ ไขข้อจำกัดของทั้งสองวิธีการได้ และการใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ
เป็นวิธกี ารทีม่ ศี กั ยภาพสามารถใช้ทดแทนวิธี Walkley & Black ทีต่ อ้ งใช้แรงงาน เวลา อุปกรณ์ และสาร
เคมีที่มีราคาแพงมากกว่า และตามด้วยบทความในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ประเทศไทยกำลัง
ประสบอยู่ ในปัจจุบัน โดย ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ นายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ เรื่อง
ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเผาไหม้ ในพืน้ ทีเ่ กษตรหรือพืน้ ทีป่ า่ สำหรับประเทศไทย
ท้ายสุด กองสาราณียกร ขอปดท้ายด้วยธรรมเทศนา ของ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชโช ที่ ได้
แสดงธรรมเทศนาไว้ ในโอกาสต่างๆ ตลอดจนการบันทึกไว้ ในหนังสือ “วิธกี ารปฏิบตั ธิ รรม” มานำเสนอให้
ทุกคนมีสติ ระลึกอยูก่ บั ปัจจุบนั ในทุกขณะค่ะ
พบกันฉบับหน้า ค่ะ
สาราณียกร
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เกษตรกรดีเดนแหงชาติ
สุมาลี กลางสุข
“ความพยายามอยูที่ ไหน ความสำเร็จอยูที่

นั่ น ” เป็ น คำพู ด ที่ ไ ม่ เ กิ น จริ ง สำหรั บ นายสุ ริ ย า

หงษ์ลอยวงษ์ หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ตำบล
คำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งทำอาชีพ
เกษตรกรรม มาตั้ ง แต่ ปี 2550 และมี พื้ น ที่ ท ำกิ น
รวม 37 ไร่ โดยเป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ สปก.4-01
ซึ่งพื้นที่ที่ ได้รับการจัดสรร สปก. ส่วนใหญ่แล้วเป็น
พื้ น ที่ ดิ น มี ปั ญ หา เป็ น พื้ น ที่ ไ ม่ เ หมาะสมต่ อ การทำ
เกษตรกรรม โดยเฉพาะการทำนาปลูกข้าว กล่าวคือ
พื้นที่นาเป็นดินร่วนปนทราย การระบายน้ำดี ดินมี
สภาพเป็นกรดจัดถึงจัดมาก มีค่าความเป็นกรด ด่าง
ระหว่าง 4.5-5.5 และเป็นดินทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ตำ่
เดิมทำนาข้าวเพียงอย่างเดียว เพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต
ข้าวไว้รับประทานในครัวเรือน แต่ประสบปัญหาการ
ชะล้ า งพั ง ทลายของหน้ า ดิ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นาข้ า ว
ในพื้นที่ดอนขาดแคลนน้ำ ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว
ทำให้ ได้ผลผลิตข้าวน้อยมาก (100 กิโลกรัมต่อไร่) และขาดทุนทุกปี
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หลังจากได้รับโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรม ทั้งการศึกษาดูงานการทำการเกษตรในพื้นที่ต่างๆ
ของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ จึงได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทำการเกษตร โดยเริ่มจากการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของกรมพัฒนาที่ดินมาใช้ ในการปรับปรุงบำรุงดิน มีการเก็บตัวอย่างดิน          
เพื่อตรวจสอบคุณภาพดินก่อนการเพาะปลูกพืช แล้วจึงทำการปรับปรุงบำรุงดินตามคำแนะนำของกรม           
พัฒนาทีด่ นิ ทำให้ดนิ ได้รบั การแก้ ไข ปรับปรุง บำรุงให้มคี วามอุดมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้ และดีขนึ้ ตามลำดับ
นอกจากนี้ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ ยังได้ปรับเปลี่ยนวิธีการทำเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว           
คือการทำนาปลูกข้าวอย่างเดียว เปลี่ยนเป็น การเกษตรแบบไร่นาสวนผสม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ประกอบด้วย (1) การทำนาปลูกข้าว พันธุ์ กข. 6 (2) การปลูกไม้ผลบนพืน้ ทีแ่ นวคันดิน หรือคันนา
เช่น มะม่วง มะขาม มะนาว ขนุน มะละกอ และกล้วย เป็นต้น (3) การปลูกพืชผักสวนครัว (4) การเลีย้ ง
สัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ และ (5) การขุดสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ ในช่วงแล้ง หรือมีฝนทิ้งช่วง
สำหรับใช้ ในการปลูกพืช และเป็นบ่อเลีย้ งปลาหลากหลายชนิดเป็นอาหาร และจำหน่ายเป็นรายได้เสริม
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ดิ น ทำกิ น ของ นายสุ ริ ย า หงษ์ ล อยวงษ์ เริ่ ม ต้ น จากการแบ่ ง พื้ น ที่ เ ป็ น สั ด ส่ ว น          
คือ ส่วนที่ (1) สำหรับเป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและโรงเรือน 1 ไร่ (2) บ่อน้ำในไร่นา จำนวน 6 บ่อ (3) พืน้ ที  
่ 6 ไร่
สำหรับใช้เลีย้ งปลาแบบผสมผสาน และเลีย้ งกุง้ ก้ามกราม  (4) พืน้ ทีเ่ ลีย้ งสัตว์ จำนวน 3 ไร่ สำหรับเลีย้ งโค
กระบือ จำนวน 15 ตัว เลีย้ งเป็ด ไก่ จำนวน 30 ตัว (5) พืน้ ทีป่ ลูกข้าว จำนวน 15 ไร่ โดยปลูกข้าวพันธุ์
กข.6 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่นิยมปลูกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่าย     
(6) พื้นที่สำหรับปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักผสมผสาน จำนวน 8 ไร่ บนพื้นที่บริเวณรอบคันนา คันดิน
แนวทางเดิน และ (7) แปลงขยายพันธุห์ ญ้าแฝก จำนวน 4 ไร่ และทำการพัฒนา ปรับปรุง บำรุงพืน้ ทีด่ นิ ให้
เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชแต่ละชนิดและได้นำวิธีการจัดการดิน น้ำ พืช ตามหลักวิชาการที่ ได้รับจาก       
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และการเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องมาใช้ร่วมกับภูมิปัญญา ที่ ได้มีการปรับ
และประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับพืน้ ทีข่ องตนเอง อดทนปฏิบตั ิ ศึกษา ทดลอง จนประสบความสำเร็จในทีส่ ดุ
		 การได้รับการเสนอชื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
อันเป็นผลมาจากแนวทางการปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ปลูกข้าว ได้ปรับปรุงพืน้ ทีต่ ามแนวทางการอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ คือ มีการ
ปรับรูปแบบแปลงนา ปรับระดับของพื้นที่เพื่อให้แปลงนามีระดับน้ำได้อย่างสม่ำเสมอทั่วแปลง ปรับปรุง
คันนาให้มีขนาดกว้างขึ้นเป็น 6 เมตร เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่บนคันนาเป็นแนวกันชน ใช้ปลูกไม้ผล      
ไม้ยนื ต้น และพืชผักบางชนิด จัดการเพือ่ ปรับปรุงแก้ ไขสภาพดินทีม่ ปี ญ
ั หาความเป็นกรด ให้ลดน้อยลง
ด้วยการใส่ปนู โดโลไมท์ และเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วยการใช้ปยุ๋ คอกจากมูลโค มูลกระบือ มูลเป็ด
ไก่ที่เลี้ยงไว้ ในพื้นที่ซึ่งเป็นสภาพปลอดสารเคมี อัตรา 500 กิโลกรัมต่อไร่ โดยไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี และ         
ใช้ขี้เถ้าแกลบ ซึ่งมีสภาพเป็นด่าง ใส่เพื่อช่วยดูดซับน้ำ หรือช่วยเก็บกักความชื้นในนาข้าว อัตรา 500
กิโลกรัมต่อไร่ ใส่รองพืน้ ก่อนปลูกข้าว ใช้นำ้ หมักชีวภาพทีม่ สี ารเร่งการเจริญเติบโต ทีผ่ ลิตจากวัตถุดบิ
เศษปลา ฉีดพ่นต้นข้าว ทุก 7 วัน และใช้นำ้ หมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.7 ในการไล่เพลี้ยและแมลงที่
รบกวน มีการบริหารจัดการใช้นำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธกี ารง่ายๆ ด้วยการปล่อยน้ำแบบกาลักน้ำ
เข้าแปลงนาไปตามแนวความลาดเทของระดับพื้นที่ มีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยการระบายน้ำออกจาก
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แปลงนา ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว อย่างน้อย 1 สัปดาห์ และนำน้ำดังกล่าวกลับไปเก็บไว้ ในบ่อเพื่อใช้ ใน
วัตถุประสงค์อื่นได้ต่อไป เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว มีการไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง เพื่อเพิ่ม
อินทรียวัตถุกลับลงดิน และปลูกปอเทืองเป็นพืชปุ๋ยสด หลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ และ
ไถกลบต้นปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินในฤดูกาลปลูกต่อไป ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน ด้วยการใช้
ระยะปลูกห่าง มีระยะระหว่างต้น 30-40 เซนติเมตร ทำให้ขา้ วแตกกอมากขึน้ สามารถเพิม่ ผลผลิตจาก
100 กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 600 กิโลกรัมต่อไร่
2. ด้านการพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ ปลูกพืช
ผักและไม้ผล ได้คดั เลือกพืน้ ทีค่ อ่ นข้างราบ
และเรียบบริเวณคันดินบ่อน้ำ สำหรับใช้ ใน
การปลู ก พื ช ผั ก และจั ด การสภาพดิ น ที่ มี
ปัญหาความเป็นกรดโดยใช้วัสดุปูนโดโลไมท์
เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยใช้ปยุ๋ หมัก
ที่ ท ำเองจากผั กตบชวาซึ่ งเป็ นเศษวั ส ดุ ใ น
พืน้ ทีม่ าหมักร่วมกับปุย๋ คอก คือมูลวัว มูลไก่
ทีเ่ ลีย้ งไว้ ร่วมกับการใช้ปยุ๋ อินทรียช์ วี ภาพใส่
ในช่วงเตรียมดินก่อนการเพาะปลูก การเตรียม
หลุมเพือ่ ปลูกไม้ผล หรือไม้ยนื ต้นอืน่ ๆ จะใช้
ปุ๋ยหมักที่ทำเองใส่รองก้นหลุมปลูก ก่อนนำ
ไม้ ผ ล หรื อ ไม้ ยื น ต้ น ลงปลู ก ใช้ น้ ำ หมั ก
ชีวภาพที่ผลิตจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ที่
ผลิตจากวัสดุเศษเหลือจากปลา ฉีดพ่นเพื่อ
ส่งเสริมการเจริญเติบโต และบำรุงดอกผล
ของพืชผัก และใช้นำ้ หมักชีวภาพทีผ่ ลิตจาก
สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 สำหรับใช้ฉีดพ่นไล่
เพลี้ยและแมลงในแปลงปลูกพืชผักในระบบ
เกษตรอิ น ทรี ย์ ตลอดจนนำเศษฟางข้ า ว
เศษวัสดุพืชที่มีอยู่ ในแปลง รวมทั้งใบหญ้า
แฝกที่มีการตัดทุก 4 เดือน ใช้ปิดปกคลุม
หน้าดิน เพื่อช่วยรักษาความชื้นในดินให้กับ
พืชผัก และช่วยควบคุมวัชพืช และปลูกพืช
ปุ๋ยสดเพื่อสับกลบลงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ
และธาตุอาหารพืช ในช่วงพักหน้าดิน หรือ
ช่วงทีม่ กี ารหมุนเวียนเปลีย่ นชนิดพืชผัก
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3. การบริหารจัดการน้ำ และการเลีย้ งสัตว์
มีหลักในการดำเนินงาน คือ จัดทำแหล่งเก็บ
กักน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ ใช้ยามขาดแคลน คือ ในช่วง
ฤดูแล้ง หรือช่วงที่ฝนทิ้งช่วง โดยทำการขุดบ่อน้ำ
จำนวน 6 บ่อ รวมเป็นพื้นที่ 6 ไร่ เพื่อเก็บน้ำไว้ ใช้
สำหรั บ เพาะปลู ก พื ช ได้ ต ลอดปี มี ก ารเลี้ ย งปลา
ผสมผสาน และเลีย้ งกุง้ ก้ามกราม ใช้รำข้าวจากโรงสี
ชุ ม ชนมาผสมกั บ เศษอาหารในครั ว เรื อ น สำหรั บ
ใช้เป็นอาหารเลี้ยงปลา และเพาะพันธุ์ลูกปลา ลูกกุ้ง
ก้ามกราม จำหน่ายด้วย
นอกจากนี้ ยังได้แบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับการ
เลี้ยงโค และกระบือ จำนวน 15 ตัว โดยเลี้ยงแบบ
ปล่อยให้หากินเองตามธรรมชาติในพืน้ ทีซ่ งึ่ กันไว้สำหรับการเลีย้ งสัตว์ 3 ไร่ และนำมูลโค กระบือมาใช้ผลิต
เป็นปุย๋ หมัก สำหรับใช้เพิม่ ความอุดมสมบูรณ์ในนาข้าว พืชผัก และไม้ผล นอกจากนัน้ ยังได้เลีย้ งไก่ และ
เป็ด จำนวน 30 ตัว ในสภาพการเลี้ยงแบบปล่อยธรรมชาติ สำหรับใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือนและ
จำหน่าย และใช้ประโยชน์จากมูลเป็ด ไก่ที่รวบรวมได้สำหรับการผลิตปุ๋ยหมักไว้ ใช้ ในแปลงปลูกพืชชนิด
ต่างๆ ด้วยเช่นกัน
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นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ เป็นเกษตรกรตัวอย่างที่เห็น
ความสำคัญและนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ ได้ปลูกหญ้าแฝก
รวมพื้นที่ 4 ไร่ เพื่อปลูกขยายพันธุ์หญ้าแฝกสำหรับใช้ ในพื้นที่
ของตน และแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรทีส่ นใจเมือ่ ได้มาศึกษาดูงาน
ในพื้นที่ของตน โดยมีแนวคิดตามแนวทางที่ ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน คือ นำไปปลูกในบริเวณพื้นที่ซึ่งมี
ความเสีย่ งต่อการเกิดชะล้างพังทลายของหน้าดิน ตลอดจนปลูก
ตามแนวคันดินที่ ได้จัดทำไว้ ในแปลงเพาะปลูกเพื่อช่วยยึดดิน
และป้องกันการทลายของคันดิน รวมถึงการให้รากหญ้าแฝก
ช่วยดูดซับน้ำในดิน ทำให้ดนิ มีความชุม่ ชืน้ และเมือ่ ตัดใบแฝก
ทุกๆ 4 เดือน ก็จะนำใบของหญ้าแฝกมาใช้ปิดคลุมผิวดินเพื่อ
ช่วยรักษาความชืน้ ในดิน ของแปลงปลูกพืชผัก และบริเวณรอบ
โคนต้นไม้ผล ไม้ยนื ต้น ทัง้ นี้ เมือ่ ใบหญ้าแฝกผุพงั และเกิดการ
ย่อยสลาย ช่วยเพิม่ อินทรียวัตถุลงดินอีกด้วย
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ซึ่งพื้นที่แปลงเกษตรของนายสุริยา หงส์ลอยวงษ์
ได้จัดทำเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน ตำบล
คำน้ำสร้าง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร ซึ่งถือเป็นแปลง
ต้นแบบของการจัดการดิน น้ำ และการทำการเกษตรแบบไร่
นาสวนผสม ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้ ใช้เป็นจุดเรียนรู้ ในด้าน
การพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ
มีเกษตรกรเข้าไปศึกษาดูงาน เรียนรู้ และนำความรู้ที่ ได้ ไป
ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับพื้นที่ทำการเกษตรของตนได้อย่างถูก
ต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ นายสุริยา หงส์ลอยวงษ์ ยังได้
แจกจ่ายกล้าหญ้าแฝกให้กบั เกษตรกรผูส้ นใจ นำกลับไปปลูก
พร้อมทั้งให้คำแนะนำการใช้หญ้าแฝกเพื่อประโยชน์ ในการ
อนุรกั ษ์ดนิ และน้ำด้วย
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ซึ่งผลการปฏิบัติมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะอย่างต่อเนื่องดังกล่าว ของนายสุริยา หงส์ลอยวงษ์
ด้วยการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ มีการใช้ปุ๋ยหมัก มูลโค กระบือ จากสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน การปลูกหญ้าแฝกเพือ่ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน เก็บกักความความชืน้ ใช้ ใบ
คลุมดิน ตลอดจนการลดใช้สารเคมี โดยการใช้สารอินทรีย์ทำการเกษตรเพื่อการปรับปรุงบำรุงดินมาเป็น
เวลานานกว่า 10 ปี และมีการปรับเปลีย่ นเพือ่ เข้าสูร่ ะบบเกษตรอินทรียม์ าประมาณ 5 ปี จึงก่อเกิดเป็นผล
สำเร็จอันเป็นความภาคภูมใิ จ และเป็นทีน่ า่ ยินดีเป็นอย่างยิง่ ทำให้พนื้ ทีด่ นิ ทำการเกษตรมีความอุดมสมบูรณ์
มากขึน้ มีปริมาณอินทรียวัตถุสงู ขึน้ ปริมาณฟอสฟอรัสทีเ่ ป็นประโยชน์สงู ขึน้ และความรุนแรงของกรดลดลง
ค่า pH
ก่อนปรับปรุงดิน
หลังปรับปรุงดิน

5.8
6.9

ค่าอินทรียวัตถุในดิน (OM) (%)
0.49
1.80

ปริมาณ P2O5 (มก./กก.)
3
9

มีผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าว ไม้ผล และพืชผัก ทีป่ ลูกในระบบเกษตรอินทรียท์ ี่ให้ผลผลิตสูงขึน้
มีพืชผักอินทรีย์หมุนเวียนจำหน่ายในตลาดชุมชน ทำให้มีรายได้รายวัน รายเดือน รายปี สูงต่อเนื่องทุกปี
และจากการทำบัญชีครัวเรือน พบว่า มีรายได้เฉลีย่ ต่อปีมากกว่า 700,000 บาท จึงสร้างความมัน่ คง และ
ยัง่ ยืนให้กบั นายสุรยิ า หงษ์ลอยวงษ์ และครอบครัว
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รับโลรางวัลเกษตรกรดีเดน สาขาไรนาผสม ระดับจังหวัด ป 2560

จากผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนประสบความสำเร็จ ทำให้ นายสุริยา หงษ์ลอยวงษ์ ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นเกษตรกรดีเด่น สาขาพัฒนาทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม ในปี พ.ศ. 2562 ซึง่ เป็นผลมาจาก
ความวิริยะ อุตสาหะ หมั่นศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ทั้งเทคโนโลยี ใหม่ๆ จากสื่อต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้
สอบถามจากเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับการใช้ภูมิปัญญาของตนเอง ทำให้สามารถวางแผนการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ และบริหารจัดการดิน น้ำ ทำการเกษตรแบบไร่นาสวนผสมในระบบเกษตรอินทรีย์ สามารถ
นำความรูม้ าประยุกต์และพัฒนาทีด่ นิ สำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้จนประสบความสำเร็จ สามารถลดต้นทุน
การผลิต โดยสามารถบริหารจัดการ วัสดุ สิง่ ของเหลือใช้ทางการเกษตรที่ ได้จากกิจกรรมในพืน้ ที่ จึงใช้เงิน
ลงทุนต่ำ ไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีทางการเกษตร และใช้แรงงานในครอบครัว ซึ่งวิธีการที่นายสุริยา
หงษ์ลอยวงษ์ ได้ปฏิบตั จิ นประสบความสำเร็จ นี้ ได้นำมาบอกกล่าวเพือ่ เผยแพร่แนวทางในการคิด แนวทาง
ในการปฏิบัติของตน ซึ่งถือเป็นองค์ความรู้ ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้นำไปปฏิบัติให้ประสบ
ความสำเร็จด้วย เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ที่มีการรวมกลุ่มและขยายผลด้านการจัดการดินที่ประสบ
ความสำเร็จ โดยมีเป้าหมายเพื่อขยายเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ ให้เพิ่มขึ้น ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์
รวมทั้งขยายตลาดผลผลิตเกษตรอินทรีย์ร่วมกับเครือข่าย และการรวบรวมผลผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย์
เพือ่ จำหน่ายทัง้ ในและต่างประเทศ
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การประเมินความเสือ่ มโทรมของดิน

ศศิรนิ ทร ศรีสมเขียว,* สมจิตต เลิศดิษยวรรณ* และพิทยากร ลิม่ ทอง*
Sasirin Srisomkiew,* Somjit Lertdisayawan* and Pitayakon Limtong*

บทคัดยอ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความอุดมสมบูรณ์ของดินและผลผลิตในประเทศไทยมีแนวโน้มลดงลงอย่าง
มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการเกษตร หน่วยงานภาครัฐได้มีการจัดตั้งโครงการพัฒนาต่างๆ เพื่อแก้
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทย อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย
(UNCCD) ได้จดั ทำโครงการทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ลดความเสือ่ มโทรมของดิน (Land Degradation Neutrality:
LDN) การประเมินของ LDN ได้กำหนดตัวชีว้ ดั พืน้ ฐาน 3 ตัวชีว้ ดั ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์
ทีด่ นิ การเปลีย่ นแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ และการเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสม
ในดิน การวิจัยนี้ต้องการประยุกต์ ใช้วิธีการประเมิน LDN เพื่อประเมินหาพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความ
เสือ่ มโทรมของดินของจังหวัดเชียงราย ซึง่ มีเนือ้ ทีจ่ งั หวัดรวมทัง้ สิน้ 7,298,981 ไร่ พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นภูเขา
สูงมีลกั ษณะลาดชันไม่เหมาะสำหรับการเกษตร
ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2550
ถึงปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 มีพนื้ ทีป่ า่ ไม้ครอบคลุมร้อยละ 48.49 ของเนือ้ ทีท่ งั้ หมด แต่ในปี
พ.ศ.2559 พื้ น ที่ ป่ า ไม้ ล ดลงร้ อ ยละ 39.07 โดยเฉพาะพื้ น ที่ ภู เ ขาที่ มี ค วามลาดชั น ไม่ ม าก เกษตรกร
เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้ ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 51.32 และพืน้ ทีท่ ี่ใช้ตงั้ ถิน่ ฐานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.31 ในปี พ.ศ. 2559
* กลุม วิเคราะหสภาพการใชทดี่ นิ กองนโยบายและแผนการใชทดี่ นิ
Land Use Analysis, Division of Land Use Policy and Planning
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การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินสามารถประเมินจากการผลิตขั้นปฐมภูมิ
สุทธิของพืช (Net Primary Productivity: NPP) ของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2557
จากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS พบว่า NPP สูง มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 32.55 ในปี พ.ศ. 2550 ลดลงเหลือร้อยละ
23.78 ในปี พ.ศ. 2557 ในขณะที่ NPP ปานกลาง มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 65.96 ในปี พ.ศ. 2550 เพิม่ ขึน้ เป็น         
ร้อยละ 74.70 ในปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับ NPP ต่ำ มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 1.49 ในปี พ.ศ.2550 เพิม่ ขึน้ เป็น  
ร้อยละ 1.52 ในปี พ.ศ.2557
การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของจังหวัดเชียงราย ในการวิจัยนี้ประเมินจากแผนที  ่
ชุดดิน มาตราส่วน 1:25,000 และจากฐานข้อมูลดินที่เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า SCS    
ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0.01-10.00 ตันต่อไร่ มีเนื้อที่ร้อยละ 1.80 ในปี พ.ศ.2550 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 11.71            
ในปี พ.ศ. 2554 เช่นเดียวกับ SCS ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 10.01-20.00 ตันต่อไร่ มีเนื้อที่ร้อยละ 5.89              
ในปี พ.ศ. 2550 เพิม่ ขึน้ เป็น ร้อยละ 14.09 ในปี พ.ศ. 2554 ในขณะที่ SCS ทีม่ คี า่ อยูร่ ะหว่าง 20.01-30.00
ตันต่อไร่ มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 27.53 ในปี พ.ศ. 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 10.42 ในปี พ.ศ. 2554 และ SCS          
ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 40.01-50.00 ตันต่อไร่ มีเนื้อที่คงเดิมคือ ร้อยละ 64.78 ในปี พ.ศ. 2550 และ                  
ปี พ.ศ. 2554
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ตัวชี้วัด LDN
สามารถจำแนกได้ 3 รูปแบบ จากผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ ได้รับการปรับปรุง มีเนื้อที่ร้อยละ 16.84                 
ของเนือ้ ทีท่ งั้ จังหวัด ในขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเสือ่ มโทรมของดิน มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 37.83 และพืน้ ที่ ไม่เสีย่ งต่อ
การเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน มีเนือ้ ทีร่ อ้ ยละ 45.33 นอกจากนีก้ ารใช้วธิ กี ารประเมิน LDN สามารถระบุ
ตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินและสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน           
ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างมากในการใช้แก้ ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและการวางแผนการใช้ที่ดิน
อย่างเหมาะสมในอนาคต

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 10.0120.00 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
		 ความเสื่ อ มโทรมของดิ น หมายถึง การที่ดินเปลี่ยนแปลงสภาพจากเดิมและอยู่ ในสภาพที่ ไม่
เอื้ออำนวยต่อผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากคุณสมบัติทางด้านต่างๆ ของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญ
เติบโตของพืช ความเสือ่ มโทรมของดินเกิดจากหลายปัจจัย เช่น สภาพอากาศทีร่ นุ แรง กิจกรรมของมนุษย์
ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางดิน และการใช้ที่ดินเพื่อผลิตอาหารและการสร้างที่อยู่อาศัย ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ความเสือ่ มโทรมของดินในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ หน่วยงานภาครัฐได้มกี ารจัดตัง้ โครงการพัฒนา
ต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทยและพยายามศึกษาหาวิธีการที่เหมาะสมในการ
ประเมินหาพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน เพือ่ ใช้ ในการระบุพนื้ ทีเ่ ป้าหมาย และใช้เป็นข้อมูล
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พื้นฐานในการหาแนวทางแก้ ไขปัญหาเกิดความเสื่อมโทรมของดินและการวางแผนการใช้ที่ดินอย่าง
เหมาะสมในอนาคต
ประเทศไทยกับอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย (UNCCD) ได้รว่ มดำเนินงาน
ด้านการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน ภัยแล้ง รวมถึง          
การจัดการทีด่ นิ อย่างยัง่ ยืน (Sustainable Land Management: SLM) จากหน่วยงานต่างๆ จากประเทศ
ทัง้ ในทวีปแอฟริกา ยุโรป อเมริกา เอเซีย ออสเตรเลีย และองค์กรระหว่างประเทศ เพือ่ สร้างความเข้าใจ          
ถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน UNCCD ได้จัดทำโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อลดความเสื่อมโทรมของดิน            
(Land Degradation Neutrality: LDN) โดยการประเมินของ LDN ได้กำหนดตัวชีว้ ดั พืน้ ฐาน 3 ตัวชีว้ ดั
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิต          
ของทีด่ นิ และการเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน (กรมพัฒนาทีด่ นิ , 2555)
การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
เนื่ อ งจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของประชากร และการขยายตั ว ทางเศรษฐกิ จ ของโลก ทำให้ มี ก ารใช้
ทรัพยากรธรรมชาติมากขึน้ สาเหตุดงั กล่าวทำให้ทรัพยากรในประเทศไทยลดลงไปอย่างรวดเร็ว และทำให้
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง เช่น ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรดิน และสิ่งมีชีวิตต่างๆ (วสันต์,
2555)
ความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ ประเมินจากการผลิตขัน้ ปฐมภูมสิ ทุ ธิของพืช (Net Primary
Productivity: NPP) คือ ปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการหายใจและสังเคราะห์แสงของพืช (ตัน/ไร่/ปี)
เป็นความแตกต่างระหว่างพลังงานเคมีที่เป็นประโยชน์ที่ผลิตโดยพืชในระบบนิเวศ และเป็นส่วนหนึ่งของ
พลังงานที่ใช้สำหรับการหายใจของเซลล์ NPP ใช้ ในการประเมินการทำงานของระบบนิเวศและผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อตรวจสอบสุขภาพของพืช การเปลี่ยนแปลงของผลผลิตในช่วง
เวลา และเพื่อประเมินผลผลิตของพืช ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีด้านการสำรวจระยะไกลมาประเมิน
ผลผลิตสุทธิขนั้ ปฐมภูมขิ องพืช เช่น ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียม MODIS และ LANDSAT 8 OLI เป็นต้น
ชุ ด ข้ อ มู ล MOD 17A3 ของดาวเที ย ม Terra MODIS ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล การแผ่ รั ง สี                            
(Photosynthetically Active Radiation : FPAR) และการผลิตขัน้ ปฐมภูมสิ ทุ ธิของพืช (NPP) เป็นชุด
ข้อมูลที่สร้างขึ้นทุกๆ 8 วัน มีขนาดพิกเซล 500 เมตร โดยคัดเลือกพิกเซล "ดีที่สุด" จากข้อมูลทั้งหมด          
ของเซ็ น เซอร์ Terra ภายในระยะเวลา 8 วั น สำหรั บ FPAR เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรั ง สี ที่ ใ ช้ ง านอยู                   ่
(400-700 นาโนเมตร) ที่ถูกดูดกลืนโดยพืชสีเขียวตัวแปรทั้งสองใช้สำหรับการคำนวณการสังเคราะห์แสง
จากพื้นผิวดิน การคายระเหยและดัชนีพื้นที่ ใบซึ่งนำมาใช้ ในการคำนวณพลังงานภาคพื้นดิน คาร์บอน
กระบวนการหมุนเวียนน้ำและชีวภาพของพืช (Myneniet al., 2015)
ปริมาณคาร์บอนสะสมในดินคือ ปริมาณของคาร์บอนทีถ่ กู เก็บสะสมอยู่ในดิน เป็นตัวชีว้ ดั คุณภาพดิน
มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและระบบนิเวศเกษตรทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณคาร์บอน
ทีเ่ ก็บกักไว้ ในดิน มีประมาณ 3.3 เท่าของในบรรยากาศ และ 4.3 เท่าทีเ่ ก็บกักไว้ โดยชีวมวล คาร์บอนในดิน
อยู่ ในรูปสารอินทรีย์ (Soil Organic Carbon: SOC) และอนินทรีย์ (Soil Inorganic Carbon: SIC)
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินมีคา่ ผันแปรสูง ขึน้ อยูก่ บั สภาพพืน้ ทีแ่ ละสภาพภูมอิ ากาศการเปลีย่ นแปลงการ
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ใช้ที่ดินจากสภาพธรรมชาติมาใช้ทำการเกษตรมีผลทำให้สารอินทรีย์ลดลงมากถึงร้อยละ 60 ในเขตหนาว
และอาจมากถึงร้อยละ 75 หรือมากกว่าในเขตร้อน ซึ่งการลดลงของปริมาณสารอินทรีย์ทำให้ดินเสื่อม
สภาพ (จักวาล, 2554) การใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการดินมีผลกระทบอย่างมากต่อระดับของ SOC
การจัดการดินที่ ไม่ถกู ต้อง เช่น การเผาตอซัง และการไถกลบหลายๆ ครัง้ ส่งผลให้เกิดการย่อยสลายในดิน
อย่างรวดเร็วและเกิดการเร่งปฏิกิริยาการปลดปล่อยสารอินทรีย์ ในดินได้เร็วขึ้น ทำให้ดินสูญเสียคาร์บอน
และสมดุลตามธรรมชาติ

อุปกรณ์และวิธกี าร
		 1. การประเมินการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดเชียงรายประเมินจากภาพถ่ายดาวเทียม THEOS
และ LANDSAT ทำการปรับแก้ข้อมูลดาวเทียมให้มีความถูกต้องทางเรขาคณิต และแบ่งประเภทการใช้
ทีด่ นิ ออกเป็น 6 รูปแบบ ประกอบด้วย พืน้ ทีเ่ พาะปลูก พืน้ ทีป่ า่ ไม้ พืน้ ทีท่ งุ่ หญ้า พืน้ ทีท่ ี่ใช้ตงั้ ถิน่ ฐาน พืน้ ที่
ชุ่มน้ำและพื้นที่อื่นๆ จากนั้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของจังหวัดเชียงราย ปี พ.ศ. 2550               
โดยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2559 และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินปี พ.ศ. 2550 และ            
ปี พ.ศ. 2559
		 2. การประเมินการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดิน ประเมินจากการผลิตขั้นปฐมภูมิสุทธิของ
พืช (Net Primary Productivity: NPP) ของจังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2557                   
จากภาพถ่ายดาวเทียม Terra MODIS ชุดข้อมูล MOD 17A3 ทำการวิเคราะห์ค่า NPP จากภาพถ่าย
ดาวเทียมด้วยโปรแกรม QGIS เวอร์ชนั่ 2.6.1 จากข้อมูล NPP แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ต่ำ ปานกลาง
และสูง จากนั้นวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินของจังหวัดเชียงราย            
ในปี พ.ศ. 2550 โดยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 และจัดทำแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงความสามารถในการให้
ผลผลิตของทีด่ นิ ปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2557
		 3. การประเมินการเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน
การเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554
ประเมินจากแผนทีช่ ดุ ดินมาตราส่วน 1:25,000 ของกรมพัฒนาทีด่ นิ และฐานข้อมูลดินทีเ่ ป็นข้อมูลทุตยิ ภูมิ
ประกอบด้วย อินทรียวัตถุในดิน (กรัมคาร์บอนต่อไร่) ปริมาณคาร์บอนอินทรีย์ (ร้อยละ) ในชั้นดินบน            
ที่ความลึก 0-15 (เซนติเมตร) ค่าความหนาแน่นของดิน (กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร) ใช้ฐานข้อมูลดิน     
เหล่านี้ ในการคำนวณหาปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน (ตันต่อไร่) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 0.01-10.00 ตัน
ต่อไร่ 10.01-20.00 ตันต่อไร่ 20.01-30.00 ตันต่อไร่ 30.01-40.00 ตันต่อไร่ และ 40.01-50.00 ตันต่อไร่
จากนั้ น วิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลงปริ ม าณคาร์ บ อนสะสมในดิ น ของจั ง หวั ด เชี ย งรายในปี พ.ศ.2550
เปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2554 และจัดทำแผนที่การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินปี พ.ศ.2550
และปี พ.ศ.2554
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4. การประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน
พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินของจังหวัดเชียงรายประเมินจากตัวชี้วัด LDN ของ
UNCCD ทัง้ 3 ตัวชีว้ ดั โดยการนำข้อมูลแผนทีก่ ารเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ปี พ.ศ. 2550 และ
ปี พ.ศ. 2559 แผนที่การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินปี พ.ศ. 2550 และ
ปี พ.ศ. 2557 และแผนที่การเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554
มาวิเคราะห์แบบกริด โดยกำหนดเงือ่ นไขดังนี้
- ถ้ามีอย่างน้อยหนึง่ ตัวชีว้ ดั มีการเปลีย่ นแปลงในทางเพิม่ ขึน้ (+) จัดเป็นพืน้ ที่ ได้รบั การปรับปรุง
- ถ้ า มี อ ย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ตั ว ชี้ วั ด มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในทางลดลง (-) จั ด เป็ น พื้ น ที่ เ สี่ ย งต่ อ การ
เสือ่ มโทรมของดิน
- ถ้าทัง้ สามตัวชีว้ ดั ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง จัดเป็นพืน้ ที่ ไม่เสีย่ งต่อการเสือ่ มโทรมของดิน

ผลการทดลองและวิจารณ์
1. แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ
ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดเชียงรายในปี พ.ศ. 2550
ถึงปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในปี พ.ศ. 2550 พื้นที่ป่าไม้ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งของเนื้อที่ทั้งจังหวัด
คือ 3,539,662 ไร่ หรือร้อยละ 48.49 แต่ในปี พ.ศ. 2559 พืน้ ทีป่ า่ ไม้ลดลงเหลือ 2,851,675 ไร่ หรือร้อยละ
39.07 โดยเฉพาะพื้นที่ภูเขาที่มีความลาดชันไม่มาก เกษตรกรเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่
ป่าไม้ ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูก ในขณะที่พื้นที่เพาะปลูกในปี พ.ศ. 2550 มีเนื้อที่ 3,046,019 ไร่ หรือร้อยละ
41.73 แต่ในปี พ.ศ. 2559 มีเนือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็น 3,746,300 ไร่ หรือร้อยละ 51.32 เช่นเดียวกับพืน้ ทีท่ ี่ใช้ตงั้
ถิน่ ฐานในปี พ.ศ. 2550 มีเนือ้ ที่
349,369 ไร่ หรือร้อยละ 4.79
แต่ในปี พ.ศ. 2559 มีเนือ้ ทีเ่ พิม่
ขึน้ เป็น 387,450 ไร่ หรือร้อยละ
5.31 ของเนือ้ ทีท่ งั้ จังหวัด



ภาพที่ 1 การใชทดี่ นิ จังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2550
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ภาพที่ 2 การใชทดี่ นิ จังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2559



ภาพที่ 3 พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงการใชทดี่ นิ ในจังหวัดเชียงราย ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2559
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2. แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ
การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินในจังหวัดเชียงราย โดยประเมินจากการ
ผลิตขัน้ ปฐมภูมสิ ทุ ธิของพืช (Net Primary Productivity: NPP) ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ.2557 จาก
ภาพถ่ายดาวเทียม MODIS ผลการวิจยั พบว่า พืน้ ทีท่ มี่ คี า่ NPP สูง ในปี พ.ศ. 2550 มีเนือ้ ทีจ่ าก 2,375,713 ไร่
หรือร้อยละ 32.55 ลดลงเหลือ 1,735,888 ไร่ หรือร้อยละ 23.78 ในปี พ.ศ. 2557 ของเนือ้ ทีท่ งั้ จังหวัด
ในขณะทีพ่ นื้ ทีท่ มี่ คี า่ NPP ปานกลาง ในปี พ.ศ. 2550 มีเนือ้ ที่ 4,184,513 ไร่ หรือร้อยละ 65.96 เพิม่ ขึน้
เป็น 5,452,150 ไร่ หรือร้อยละ 74.70 ในปี พ.ศ.2557 เช่นเดียวกับพืน้ ทีท่ มี่ คี า่ NPP ต่ำในปี พ.ศ. 2550
มีเนือ้ ที่ 108,756 ไร่ หรือร้อยละ 1.49 เพิม่ ขึน้ เป็น 110,944 ไร่ หรือร้อยละ 1.52 ในปี พ.ศ. 2557



ภาพที่ 4 ความสามารถในการใหผลผลิตของทีด่ นิ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2550



ภาพที่ 5 ความสามารถในการใหผลผลิตของทีด่ นิ จังหวัดเชียงรายป พ.ศ. 2557
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ภาพที่ 6 พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงความสามารถในการใหผลผลิตของทีด่ นิ ในจังหวัดเชียงระหวาง ป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2557

3. แนวโน้มการเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดิน
การเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินของจังหวัดเชียงราย ในการวิจยั นีป้ ระเมินจากแผนทีช่ ดุ
ดิน มาตราส่วน 1:25,000 และจากฐานข้อมูลดินทีเ่ ป็นข้อมูลทุตยิ ภูมจิ ากกรมพัฒนาทีด่ นิ ผลการวิจยั พบว่า
SCS ทีม่ คี า่ อยูร่ ะหว่าง 0.01-10.00 ตันต่อไร่ ในปี พ.ศ.2550 มีเนือ้ ที่ 131,381 ไร่ หรือร้อยละ 1.80 เพิม่ ขึน้
เป็น 854,713 ไร่ หรือร้อยละ 11.71 ในปี พ.ศ.2554 เช่นเดียวกับ SCS ทีม่ คี า่ อยูร่ ะหว่าง 10.01-20.00 ตัน
ต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2550 มีเนือ้ ที่ 429,913 ไร่ หรือร้อยละ 5.89 เพิม่ ขึน้ เป็น 1,028,431 ไร่ หรือร้อยละ 14.09
ในปี พ.ศ.2554 ในขณะที่ SCS
ที่ มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 20.01-30.00
ตันต่อไร่ ในปี พ.ศ. 2550 มีเนื้อที่
2,009,406 ไร่ หรือร้อยละ 27.53
ลดลงเหลือ 760,556 ไร่ หรือร้อยละ
10.42 ในปี พ.ศ. 2554 และ SCS
ที่ มี ค่ า อยู่ ร ะหว่ า ง 40.01-50.00
ตั น ต่ อ ไร่ มี เ นื้ อ ที่ ค งเดิ ม คื อ
4,728,281 ไร่ หรือร้อยละ 64.78
ในปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554
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ภาพที่ 8 ปริมาณคารบอนสะสมในดินป พ.ศ. 2554



ภาพที่ 9 พืน้ ทีท่ มี่ กี ารเปลีย่ นแปลงปริมาณคารบอนสะสมในดิน ระหวางป พ.ศ. 2550 และป พ.ศ. 2554
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4. การประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน
การประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย โดยใช้ตัวชี้วัด LDN
จำแนกได้ 3 รูปแบบ คือพืน้ ที่ ได้รบั การปรับปรุง, พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน และพืน้ ที่
ไม่เสีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน ผลการวิจยั พบว่า พืน้ ที่ ได้รบั การปรับปรุง มีเนือ้ ที่ 1,229,200 ไร่
หรือร้อยละ 16.84 ของเนือ้ ทีท่ งั้ จังหวัด ในขณะทีพ่ นื้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเสือ่ มโทรมของดิน มีเนือ้ ที่ 2,761,375 ไร่
หรือร้อยละ 37.83 และพืน้ ที่ ไม่เสีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดิน มีเนือ้ ที่ 3,308,406 ไร่ หรือร้อยละ
45.33 ส่วนใหญ่คอื พืน้ ทีป่ า่ ไม้ที่ ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ไปเป็นประเภทอืน่



ภาพที่ 10 พืน้ ทีเ่ สีย่ งตอการเกิดความเสือ่ มโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงการใช้ทดี่ นิ จังหวัดเชียงราย ระหว่างปี พ.ศ. 2550
และปี พ.ศ. 2559
ประเภทการ
ใช้ทดี่ นิ
พืน้ ทีเ่ พาะปลูก
พืน้ ทีป่ า่ ไม้
พืน้ ทีท่ งุ่ หญ้า
พืน้ ทีท่ ี่ใช้ตงั้ ถิน่ ฐาน
พืน้ ทีช่ มุ่ น้ำ
พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
รวม

การใช้ทดี่ นิ ปี 2550

การใช้ทดี่ นิ ปี 2559

เนือ้ ที่ (ไร่)
3,046,019
3,539,662
162,494
349,369
194,869
6,568
7,298,981

เนือ้ ที่ (ไร่)
3,746,300
2,851,675
127,531
387,450
172,394
13,631
7,298,981

ร้อยละ
41.73
48.49
2.23
4.79
2.67
0.09
100.00

ร้อยละ
51.32
39.07
1.75
5.31
2.36
0.19
100.00

การเปลีย่ นแปลง
การใช้ทดี่ นิ
เนือ้ ที่ (ไร่) ร้อยละ
700,281
9.59
-687,987 -9.42
-34,963 -0.48
38,081
0.52
-22,475 -0.31
7,063
0.10
1,490,850 20.42
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ จังหวัดเชียงราย
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2557
ความสามารถ
ในการให้ผลผลิต
ของทีด่ นิ
ต่ำ
ปานกลาง
สูง
รวม

NPP ปี 2550
เนือ้ ที่ (ไร่)
108,756
4,814,513
2,375,713
7,298,981

ร้อยละ
1.49
65.96
32.55
100.00

NPP ปี 2557
เนือ้ ที่ (ไร่) ร้อยละ
110,944
1.52
5,452,150 74.70
1,735,888 23.78
7,298,981 100.00

การเปลีย่ นแปลง NPP
เนือ้ ที่ (ไร่)
2,187
637,638
-639,825
1,279,650

ร้อยละ
0.03
8.74
-8.77
17.54

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเปลีย่ นแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินจังหวัดเชียงราย
ระหว่างปี พ.ศ. 2550 และปี พ.ศ. 2554
ปริมาณคาร์บอน
สะสมในดิน (ตัน/ไร่)
0.01-10.00
10.01-20.00
20.01-30.00
30.01-40.00
40.01-50.00
รวม

SCS ปี 2554
เนือ้ ที่ (ไร่) ร้อยละ
131,381
1.80
429,913
5.89
2,009,406 27.53
4,728,281 64.78
7,298,981 100.00

SCS ปี 2550
การเปลีย่ นแปลง SCS
เนือ้ ที่ (ไร่) ร้อยละ เนือ้ ที่ (ไร่) ร้อยละ
854,713 11.71
723,331
9.91
1,028,431 14.09
598,519 8.20
760,556 10.42 1,248,850 -17.11
4,728,281 64.78
7,298,981 100.00 2,570,700 35.22
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สรุป
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานโครงการวิจยั นำร่อง เพือ่ การประยุกต์ใช้วธิ กี ารประเมิน LDN ที่ใช้ประเมินความ
เสื่ อ มโทรมของดิ น ระดั บ ประเทศมาประเมิ น ความเสื่ อ มโทรมของดิ น ระดั บ จั ง หวั ด การวิ จั ย ครั้ ง นี                      ้
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินพืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดความเสือ่ มโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย ผลจากการวิจยั
พบว่า สาเหตุหลักทีท่ ำให้เกิดความเสือ่ มโทรมของดินในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินจากพื้นที่ป่าไม้และทุ่งหญ้า ไปเป็นพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ที่ ใช้ตั้งถิ่นฐาน ในขณะที     ่
การประเมินการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินโดยประเมินจากค่า NPP ซึ่งแสดง           
ให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการผลิตของดิน เนื่องจากเป็นปริมาณคาร์บอนที่เหลือจากการหายใจและ
สังเคราะห์แสงของพืชสามารถบ่งบอกสุขภาพของพืชและประเมินผลผลิตของพืช ผลจากการวิจัยพบว่า
ความสามารถในการให้ผลผลิตของทีด่ นิ มีแนวโน้มลดลงจากปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2557 เช่นเดียวกับการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนสะสมในดินโดยประเมินจากค่า SOC ที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพดินมีความสำคัญ
ต่อระบบนิเวศและแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของดิน ผลจากการวิจัยพบว่ามีแนวโน้มลดลงจาก              
ปี พ.ศ. 2550 ถึงปี พ.ศ. 2554 ซึ่งการลดลงของความสามารถในการให้ผลผลิตของที่ดินและปริมาณ
คาร์บอนสะสมในดินนี้เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้และทุ่งหญ้าไปเป็นพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที     ่
ที่ ใช้ตั้งถิ่นฐาน ส่งผลให้ค่า NPP และสารอินทรีย์ในดิน SOC ลดลงมาก ทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
ความเสื่อมโทรมของดินของจังหวัดเชียงรายถึง 2,761,375 ไร่ หรือร้อยละ 37.83 ของเนื้อที่ทั้งจังหวัด
นอกจากนี้การใช้วิธีการประเมิน LDN สามารถระบุตำแหน่งพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดความเสื่อมโทรมของดิน
และสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งข้อมูลนี้มีประโยชน์อย่างมากในการใช้แก้ ไขปัญหาความ
เสือ่ มโทรมของดินและการวางแผนการใช้ทดี่ นิ อย่างเหมาะสมในอนาคต
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บทคัดยอ
ศึกษาสหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนโดยวิธี Walkley & Black กับการใช้เครือ่ ง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ในกลุม่ ดินเนือ้ หยาบ ปานกลาง และกลุม่ ดินเนือ้ ละเอียด และตรวจสอบปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธี Walkley & Black สำหรับนำสมการที่ ได้มาใช้เพิ่มความ
แม่นยำการหาอินทรีย์คาร์บอนในดินประเทศไทย ทำการศึกษาในตัวอย่างดินทั้งหมด จำนวน 1,787
ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุม่ ดินเนือ้ หยาบ เนือ้ ปานกลาง และกลุม่ ดินเนือ้ ละเอียด จำนวน 926, 370 และ 491
ตัวอย่าง ตามลำดับ การหาความสัมพันธ์ระหว่างวิธกี ารในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดิน ใช้วธิ วี เิ คราะห์การถดถอยแบบ
เส้นตรงเชิงเดีย่ วของข้อมูลตัวอย่าง
ผลการศึกษา พบว่า การหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในกลุ่มดินเนื้อหยาบ ปานกลาง เนื้อละเอียด
และรวมทุกกลุ่มเนื้อดิน จากวิธี Walkley & Black กับวิธี ใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความ
สัมพันธ์กนั สูง ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99% ได้คา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.89, 0.92, 0.92 และ 0.91 ตามลำดับ
แต่ละกลุม่ เนือ้ ดินได้สมการแสดงความสัมพันธ์ 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 คือปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี Walkley & Black ส่วน y คือปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนทั้งหมดจากเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ สมการดังกล่าวสามารถนำไปหาปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนทัง้ หมดจากการใช้วธิ ี Walkley & Black ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดินได้ โดยตรง หรือสามารถใช้คา่ CF
คูณกับปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black เพือ่ หาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีแ่ ท้จริง ซึง่ ค่า
1สำนักวิทยาศาสตรเพือ
่ การพัฒนาทีด่ นิ
1Office
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ที่ ได้ ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดิน ไม่มคี วามแตกต่างกันกันทางสถิติ จึงสามารถใช้คา่ 1.31 ซึง่ เป็นค่า CF เฉลีย่ ของ
ตัวอย่างดินทัง้ หมด สำหรับคูณปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black ได้ทกุ กลุม่ เนือ้ ดิน การใช้
เครื่ อ งวิ เ คราะห์ ค าร์ บ อนอั ต โนมั ติ มี ค วามเหมาะสมในการนำมาหาปริ ม าณอิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อน ซึ่ ง เมื่ อ
เปรียบเทียบกับการใช้วิธี Walkley & Black มีข้อดี และข้อจำกัดแตกต่างกัน วิธี Walkley & Black            
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก แต่ ใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการวิเคราะห์ ในขณะที่การใช้เครื่อง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ เครื่องมือมีราคาแพง แต่ใช้สารเคมีและระยะเวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าวิธี
Walkley & Black
คำหลัก : อินทรียค์ าร์บอน, วิธี Walkley & Black, คาร์บอนทัง้ หมด, การวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัต,ิ  
เนือ้ ดิน

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
		 การหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในดินด้วยวิธี Walkley & Black เป็นวิธหี ลักที่ใช้ประเมินอินทรียวัตถุ
ในดิน จากการอาศัยหลักการทีอ่ นิ ทรียวัตถุมคี าร์บอนเป็นองค์ประกอบ 58 % จึงเป็นทีม่ าของการใช้คา่ คงที่
1.724 (100/58) คู ณ กั บ ปริ ม าณคาร์ บ อนที่ ห าได้ เ พื่ อ ประเมิ น ปริ ม าณอิ น ทรี ย วั ต ถุ ที่ มี อ ยู่ ใ นตั ว อย่ า ง            
(Bhattacharyya et al., 2015b) ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี Walkley & Black จะประเมินจาก
อินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์ด้วยโพแทสเซียมไดโครเมต โดยมีกรดซัลฟิวริกเข้มข้นช่วยเร่งปฏิกิริยา             
การใช้วิธีดังกล่าวปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได้ มาจากการถูกออกซิไดซ์เพียง 77 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้น
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการใช้ค่าคงที่ 1.30 (100/77) คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได้ เพื่อให้ ได้
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีแ่ ท้จริงออกมา (Fernandes et al., 2015) อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการ
ออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนจากดินแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ ชนิดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน
และลักษณะสภาพแวดล้อมในพืน้ ทีน่ นั้ (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) 
สำหรับประเทศไทยสามารถแบ่งประเภทเนือ้ ดิน ออกเป็น 12 ประเภท แต่จดั รวมเป็น 3 กลุม่ หลัก
คือ 1) กลุ่มดินเนื้อละเอียด (fine-textured soils: FT) มีเนื้อดิน 5 ประเภท คือ ดินเหนียว (clay),              
ดินเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay), ดินเหนียวปนทราย (sandy clay), ดินร่วนปนดินเหนียว หรือดินร่วน
เหนียว (clay loam) และดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง (silty clay loam) 2) กลุ่มดินเนื้อปานกลาง                   
(medium-textured soils: MT) มีเนือ้ ดิน 4 ประเภท คือ ดินร่วนเหนียวปนทราย (sandy clay loam),
ดินร่วน (loam), ดินร่วนปนทรายแป้ง (silt loam) และดินทรายแป้ง (silt) 3) กลุ่มดินเนื้อหยาบ                     
(coarse-textured soils) มีเนือ้ ดิน 3 ประเภท คือ ดินทราย (sand), ดินทรายปนดินร่วน หรือดินทรายร่วน
(loamy sand) และดินร่วนปนดินทราย หรือดินร่วนทราย (sandy loam) เนือ้ ดินมีความสัมพันธ์กบั สมบัติ
อื่นๆ ของดิน เช่น ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน ดินเนื้อละเอียด หรือดินที่มีสัดส่วนของดินเหนียวมาก           
จะมีคา่ ความจุแลกเปลีย่ นแคตไอออนสูง เนือ่ งจากมีพนื้ ทีผ่ วิ สัมผัสมากทำให้สามารถดูดซับไอออนประจุบวก
ได้มาก เนือ้ ดินยังมีผลต่อการระบายน้ำ ระบายอากาศในดิน เนือ่ งจากการกระจายของอนุภาคดินจะกำหนด
ขนาดของช่องว่างระหว่างอนุภาค และระหว่างเม็ดดิน ดินเนื้อหยาบมีช่องว่างมากกว่าดินเนื้อละเอียด              
จึงสามารถระบายน้ำระบายอากาศได้ดีกว่าดินเนื้อละเอียด นอกจากนี้ เนื้อดินยังส่งผลต่อการชะละลาย      
ธาตุอาหาร กระบวนการเปลีย่ นแปลงไนโตรเจนในดิน การกร่อนดิน รวมถึงปริมาณและชนิดของจุลนิ ทรีย์
ดิน (ยงยุทธ, 2557) ลักษณะของเนือ้ ดินจึงน่าจะส่งผลต่อปริมาณคาร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์ ซึง่ ยังไม่พบการ
ศึกษาในกรณีดังกล่าว การใช้ค่าคงที่ 1.30 คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได้เพื่อหาปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนที่แท้จริงในทุกกลุ่มเนื้อดินของประเทศไทยจึงอาจไม่เหมาะสม ขณะเดียวกันในปัจจุบันมีวิธีหา
ปริมาณคาร์บอนด้วยเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ จากการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบ
หลัก โดยการเผาแห้ง (dry combustion method) วิธดี งั กล่าวสามารถหาปริมาณคาร์บอนทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
ในตัวอย่าง ประกอบกับในดินทั่วไปมีปริมาณอนินทรีย์คาร์บอนอยู่น้อย ค่าวิเคราะห์คาร์บอนทั้งหมดในดิน
จากการใช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัตจิ งึ แสดงถึงค่าอินทรียค์ าร์บอน (ISO 10694, 1995) แต่ทผี่ า่ น
มาห้องปฏิบตั กิ ารส่วนใหญ่ยงั ไม่มเี ครือ่ งมือดังกล่าวไว้ ใช้งาน จึงยังไม่เป็นทีแ่ พร่หลาย ทำให้ โดยทัว่ ไปยังคง
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ใช้วิธี Walkley & Black อย่างไรก็ตาม หากต้องการทดสอบปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์จาก
การใช้วิธีดังกล่าว สามารถทำได้ โดยหาความสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี
Walkley & Black ซึง่ สามารถออกซิไดซ์คาร์บอนได้บางส่วน กับการใช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัตทิ ี่
สามารถหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดที่มีอยู่ ในตัวอย่าง และหากนำค่าความสัมพันธ์ดังกล่าวมาใช้จะ
ส่งผลให้การประเมินปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ปริมาณอินทรียวัตถุ ในแต่ละเนื้อดินมีความถูกต้องแม่นยำ
มากยิง่ ขึน้ การศึกษาครัง้ นีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ หาสหสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนโดยวิธี
Walkley & Black กับการใช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ในกลุม่ ดินเนือ้ หยาบ ปานกลาง และกลุม่ ดิน
เนื้อละเอียด และตรวจสอบปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วิธี Walkley & Black               
หาอินทรียค์ าร์บอนในดินประเทศไทย

วิธกี ารศึกษา
คัดเลือกตัวอย่างดินจากภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยจากตัวอย่างดินที่ส่งมาวิเคราะห์ที่สำนัก
วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ผ่านการผึ่งให้แห้งในที่ร่ม และร่อนผ่านตะแกรงขนาด
ช่องเปิด 2 มิลลิเมตร ได้ตวั อย่างดินทัง้ หมด จำนวน 1,787 ตัวอย่าง จากการจำแนกเนือ้ ดินด้วยวิธไี ฮโดร
มิเตอร์ (hydrometer method) (Bouyoucos, 1927) ได้กลุม่ ดินเนือ้ หยาบ จำนวน 926 ตัวอย่าง ได้แก่                 
ดินทราย ดินทรายปนดินร่วน และดินร่วนปนดินทราย จำนวน 34, 64 และ 828 ตัวอย่าง ตามลำดับ                
กลุ่มดินเนื้อปานกลาง จำนวน 370 ตัวอย่าง ได้แก่ ดินร่วนเหนียวปนทราย ดินร่วน และดินร่วนปน
ทรายแป้ง จำนวน 48, 63 และ 259 ตัวอย่างตามลำดับ และกลุม่ ดินเนือ้ ละเอียด จำนวน 491 ตัวอย่าง
แบ่งเป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนทรายแป้ง และดินร่วนปนเหนียว จำนวน 347, 55, และ 89 ตัวอย่าง         
ตามลำดับ นำตัวอย่างดินทัง้ หมดวิเคราะห์หาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทัง้ หมดโดยใช้วธิ ี Walkley & Black     
(Walkley and Black, 1934) เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์จากเครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ (NCS
analyzer: flash 2000) (ISO 10694, 1995) หาสมการความสัมพันธ์ของผลวิเคราะห์จากสองวิธีการ                
โดยใช้ วิ ธี วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบเส้ น ตรงเชิ ง เดี่ ย วของข้ อ มู ล ตั ว อย่ า ง (sample simple linear
regression analysis) คำนวณหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากวิธี Walkley & Black               
(%recovery carbon: % RC) (สมการที่ 1) และหาค่าคงทีส่ ำหรับใช้คณ
ู ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน เพือ่ หา
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีแ่ ท้จริง (correction factor: CF) ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดิน (สมการที่ 2) (Meersmans                     
et al., 2009) นำข้อมูลที่ ได้วเิ คราะห์ความแปรปรวน (analysis of variance) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของค่าเฉลีย่ ด้วยวิธี Tukey's Honest Significant Difference (HSD) รวมทัง้ ทดสอบการกระจายตัวและ
ความเป็ น อิ ส ระของค่ า ความคลาดเคลื่ อ นที่ เ กิ ดจากค่า CF โดยใช้ โปรแกรม statistical tool for
agricultural research (STAR 2.0.1)
    ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black x 100
%RC =
               ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากเครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ   .........…………….1
		
     100                                                                                       
CF      =
                 %RC                                                           ...………………….2
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ผลการศึกษา และวิจารณ์
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจำแนกตามเนือ้ ดิน และวิธกี ารวิเคราะห์
ผลการทดสอบปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในแต่ละเนือ้ ดินจากการใช้วธิ ี Walkley & Black และการใช้
เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ (Table 1) พบว่าการใช้วิธี Walkley & Black ดินทรายปนดินร่วน
มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ำสุด เฉลี่ย 0.85 เปอร์เซ็นต์ ดินร่วนปนทรายแป้งมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอน
สูงสุด เฉลีย่ 1.38 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลวิเคราะห์ในแต่ละเนือ้ ดินจากเครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ พบว่า
ดินทรายปนดินร่วนมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ำสุด เฉลี่ย 1.19 เปอร์เซ็นต์ ดินเหนียวปนทรายแป้ง
มีปริมาณอินทรียค์ าร์บอนสูงสุด เฉลีย่ 1.88 เปอร์เซ็นต์ และเมือ่ พิจารณาตามกลุม่ เนือ้ ดิน พบว่าจากการใช้
วิธี Walkley & Black ดินเนือ้ หยาบมีปริมาณอินทรียค์ าร์บอนอยู่ในช่วง 0.04-4.87 เปอร์เซ็นต์ เฉลีย่ 1.06
เปอร์เซ็นต์ ดินเนื้อปานกลางมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ ในช่วง 0.04-5.58 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 1.29
เปอร์เซ็นต์ ดินเนื้อละเอียดมีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ ในช่วง 0.04-10.32 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 1.33
เปอร์เซ็นต์ ส่วนผลวิเคราะห์ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดินจากเครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ พบว่า ดินเนือ้ หยาบ
มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ ในช่วง 0.04-7.97เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 1.41 เปอร์เซ็นต์ ดินเนื้อปานกลาง
มีปริมาณอินทรีย์คาร์บอนอยู่ในช่วง 0.03-7.59 เปอร์เซ็นต์ เฉลี่ย 1.69 เปอร์เซ็นต์ ส่วนดินเนื้อละเอียด
มีปริมาณอินทรียค์ าร์บอนอยู่ในช่วง 0.03-12.08 เปอร์เซ็นต์ เฉลีย่ 1.76 เปอร์เซ็นต์
Table 1 Soil organic carbon by Walkley & Black method and NCS analyzer in different of
soil texture
number of
Walkley & Black (%)
NCS analyzer (%)
sample 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
soil texture
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34

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.2 Apil 2019

จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black ในแต่ละเนือ้
ดินมีคา่ น้อยกว่าผลวิเคราะห์จากเครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ เนือ่ งจากการหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอน
ด้วยวิธี Walkley & Black ประเมินจากปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์โดยโพแทสเซียมไดโครเมต
ที่มีกรดซัลฟิวริกเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความร้อน การใช้วิธีดังกล่าวสามารถออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนได้
เพียงบางส่วน เนือ่ งจากคาร์บอนในดินเป็นองค์ประกอบของอินทรียวัตถุ มีโครงสร้างซับซ้อนทนทานต่อการ
สลายตัว โดยเฉพาะพันธะของลิกนิน และหมู่ฟีนอลิกเป็นปัจจัยต้านทานการออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอน           
De vos et al., (2007) การสลายพันธะดังกล่าวต้องใช้อุณหภูมิสูง เช่น การหาปริมาณคาร์บอนทั้งหมด      
ในดินโดยใช้เครือ่ งวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัตติ อ้ งใช้อณ
ุ หภูมใิ นการเผาตัวอย่าง ทีร่ ะดับ 900 องศาเซลเซียส
จึงสามารถหาปริมาณคาร์บอนได้ทั้งหมด ปัจจุบันมีรายงานค่าอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์จากวิธี
Walkley & Black ค่าที่ใช้กนั ทัว่ ไปในห้องปฏิบตั กิ ารคือ 77 เปอร์เซ็นต์ ดังนัน้ จึงเป็นทีม่ าของการใช้คา่ คงที่
1.30 (100/77) คูณกับปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่หาได้เพื่อให้ ได้ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่แท้จริงออกมา             
(Fernandes et al., 2015) อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนจากดินแต่ละพืน้ ที่
มีค วามแตกต่า งกัน ขึ้ นอยู่ กับชนิดดิน การใช้ ประโยชน์ที่ดิน และลักษณะสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้น             
(Avramidis et al., 2015; Chen et al., 2015) จึงจำเป็นต้องหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์           
ในแต่ละพืน้ ทีแ่ บบเฉพาะเจาะจง 
นอกจากนี้ จากการพิจารณาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนในแต่ละเนื้อดินที่ ได้จากทั้งสองวิธีการ พบว่า
ดินเนื้อหยาบมีแนวโน้มของปริมาณอินทรีย์คาร์บอนต่ำกว่าดินเนื้อละเอียด ทั้งนี้เนื่องจากอินทรีย์คาร์บอน
เป็นองค์ประกอบของอินทรียวัตถุ หากดินมีปริมาณอินทรียวัตถุสูงแสดงว่าดินชนิดนั้นมีอินทรีย์คาร์บอนสูง
ซึ่งในดินเนื้อละเอียดโดยทั่วไปมีอินทรียวัตถุสูงกว่าดินเนื้อหยาบ เนื่องจากดินเนื้อละเอียดมีพื้นที่ผิวสัมผัส
มากสามารถยึดเกาะกับอินทรียวัตถุได้มาก สำหรับดินเนือ้ หยาบ จำพวกดินทราย และดินทรายปนดินร่วน
มักมีปริมาณอินทรียวัตถุต่ำกว่าดินเนื้อละเอียด ทั้งนี้เพราะดินเนื้อหยาบขาดพันธะที่เชื่อมยึดระหว่างสาร
อินทรีย์ และแร่ อันเป็นกลไกทีท่ ำให้อนิ ทรียวัตถุในดินมีเสถียรภาพหรือสลายตัวช้าลง และในดินเนือ้ หยาบ
ออกซิเจนสามารถแพร่กระจายได้ดี จึงส่งเสริมการสลายตัวของอินทรียวัตถุในดิน ส่งผลให้ ในดินเนือ้ หยาบ
มีปริมาณอินทรียวัตถุ และอินทรียค์ าร์บอนต่ำกว่าดินเนือ้ ละเอียด (ยงยุทธ, 2557)
		 สหสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรีย์คาร์บอนจากวิธี Walkley & Black กับวิธี ใช้เครื่อง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ
จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black กับวิธีใช้เครือ่ ง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติในแต่ละชนิดเนื้อดิน (Table 2) พบว่าผลการวิเคราะห์ของทั้งสองวิธีมีระดับ
ความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงในทุกเนื้อดินที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ ได้ค่าสหสัมพันธ์ (r) อยู่ในช่วง
0.85-0.98 พบความสัมพันธ์ต่ำสุด และสูงสุด ในดินทราย และดินร่วนเหนียวปนทราย ตามลำดับ ส่วน
สมการแสดงความสัมพันธ์ในแต่ละเนือ้ ดิน ได้คา่ จุดตัดแกนตัง้ (intercept: a) อยู่ในช่วง -0.37-0.12 พบ  
ค่าต่ำสุด สูงสุดในดินร่วน และดินเหนียวตามลำดับ ส่วนค่าความชัน (slope: b) ของแต่ละเนือ้ ดินอยู่ในช่วง
1.23-1.77 พบค่าต่ำสุด สูงสุด ในดินเหนียว และดินร่วนตามลำดับ เมือ่ พิจารณาจากความชัน ชี้ ให้เห็นว่าใน
ดินเหนียวสามารถออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนได้สูงกว่าในดินร่วน สอดคล้องกับการเปรียบเทียบวิธีหา
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ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธี Walkley & Black กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ (TOC
analyzer: VCPH/CPN) ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 900 องศาเซลเซียส ทำการทดสอบในดินร่วน จำนวน 50 ตัวอย่าง
จากแถบเทือกเขาหิมาลัย และดินเหนียวจำนวน 44 ตัวอย่าง จากบริเวณภาคกลางของอินเดีย พบว่า
การใช้วธิ ี Walkley & Black ในดินร่วนสามารถออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนได้ 42 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในดิน
เหนียวสามารถออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนได้ 51 เปอร์เซ็นต์ (Krishan et al., 2009) ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งจากใน
ดินร่วนมีอัตราการสลายตัวของอินทรีย์สารสูงกว่าในดินเหนียว เนื่องจากอากาศสามารถแพร่กระจายได้ดี
จึงสูญเสียอินทรียส์ ารทีส่ ลายตัวง่ายไปอย่างรวดเร็ว เหลือเพียงส่วนทีย่ อ่ ยสลายยาก ส่งผลให้เหลืออินทรีย์
คาร์บอนทีส่ ามารถออกซิไดซ์ ได้ตำ่ กว่าในดินเหนียว
Table 2 Correlation between organic carbon contents by Walkley & Black method and NCS
analyzer in different of soil texture
relationship equations
number
of
soil texture
y = a + bx
r
sample
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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อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดิน (Figure 1) พบว่าผลการวิเคราะห์ของทัง้ สองวิธมี คี วาม
สัมพันธ์กนั สูง ทีร่ ะดับความเชือ่ มัน่ 99% ในดินเนือ้ หยาบมีคา่ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.89 และได้สมการแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างสองวิธีการคือ y = -0.00 (±0.03) + 1.33 (±0.02) x ในดินเนื้อปานกลางมีค่า
สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.92 ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ y = -0.04 (±0.05) + 1.34 (±0.03) x ส่วนดินเนือ้
ละเอียดมีคา่ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.92 ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองวิธกี ารคือ y = 0.08 (± 0.04)
+ 1.26 (±0.02) x และเมือ่ รวมทุกชนิดเนือ้ ดินมีคา่ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.91 ได้สมการแสดงความสัมพันธ์
y = 0.02 (±0.02) + 1.30 (±0.01) เมื่อพิจารณาจากความชันชี้ ให้เห็นว่าการใช้วิธี Walkley & Black
ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดิน สามารถออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนได้ประมาณ 75-79 เปอร์เซ็นต์ ค่าที่ ได้ ใกล้เคียงกับ
กรณีเปรียบเทียบวิธีหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธี Walkley & Black กับการใช้เครื่องวิเคราะห์
คาร์บอนอัตโนมัติ (CHN-LECO 600) ทำการทดสอบกับดินในพื้นที่ประเทศบราซิล พบว่าการหาปริมาณ
อินทรียค์ าร์บอนทัง้ สองวิธมี คี วามสัมพันธ์กนั ได้คา่ สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.85 และเมือ่ พิจารณาจากค่าความชัน
ของสมการพบว่าวิธี Walkley & Black สามารถออกซิไดซ์อินทรีย์คาร์บอนได้ประมาณ 71 เปอร์เซ็นต์
(Fernandes et al., (2015) ส่วนการเปรียบเทียบวิธหี าปริมาณอินทรียค์ าร์บอนด้วยวิธี Walkley & Black
กับการใช้เครื่องวิเคราะห์
คาร์บอนอัตโนมัติ (NCS
analyzer: PE 2400 II
CHN elemental analyzer,
Perkin-Elmer, Boston,
Massachusetts, USA)
ทำการทดสอบกับดินทาง
ตอนเหนือของทิเบต 36
จุด จำนวน 712 ตัวอย่าง
พ บ ว่ า ก า ร ห า ป ริ ม า ณ
อินทรียค์ าร์บอนทัง้ สองวิธี
มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น มี ค่ า
สหสั ม พั น ธ์ เ ท่ า กั บ 0.97
และพบว่าวิธี Walkley &
Black สามารถออกซิไดซ์
อินทรีย์คาร์บอนในแต่ละ
พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง 82-91
เปอร์เซ็นต์ (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.
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		 ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์จากวิธี Walkley & Black และค่าคงทีส่ ำหรับใช้คณ
ู
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอน เพือ่ หาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีแ่ ท้จริง
จากการหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์ (%RC) เมือ่ พิจารณาตามกลุม่ เนือ้ ดินพบว่า การใช้
วิธี Walkley & Black ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดินมี %RC อยู่ในช่วง 75-76 เปอร์เซ็นต์ (Figure 2a) ซึง่ ไม่พบ
ความแตกต่างทางสถิติ แสดงให้เห็นว่าการใช้วิธี Walkley & Black ในดินโดยทั่วไปของประเทศไทย
สามารถออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนได้ ใกล้เคียงกันที่ 75-76 เปอร์เซ็นต์ และใกล้เคียงกับค่าแนะนำที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน คือ 77 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาในกรณีอื่นๆ ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูก              
ออกซิ ไ ดซ์ แ ตกต่ า งกั น ไปขึ้ น อยู่ กั บ ความแตกต่ า งของพื้ น ที่ ศึ ก ษา เช่ น Avramidis et al., (2015)
เปรียบเทียบวิธีหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธี Walkley & Black กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอน
อัตโนมัติ (TOC analyzer: TOC-VCSH) ใช้ดนิ จากทางตะวันตกของประเทศกรีซ แบ่งเป็นดินทีม่ ปี ริมาณ
อินทรียค์ าร์บอนน้อยกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ และดินทีม่ อี นิ ทรียค์ าร์บอนมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ พบว่าปริมาณ
อินทรียค์ าร์บอนไม่มผี ลต่อระดับความสัมพันธ์ของทัง้ สองวิธกี าร ได้คา่ สหสัมพันธ์ เท่ากันคือ 0.97 และได้
ปริมาณอินทรีย์คาร์บอนที่ถูกออกซิไดซ์อยู่ ในช่วง 78-93 เปอร์เซ็นต์ Meersmans et al., (2009)
เปรียบเทียบวิธีหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนด้วยวิธี Walkley & Black กับการใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอน
อัตโนมัติ (Carlo Erba NA 1500 Milan, Italy) ทำการทดสอบในตัวอย่างดินทราย และดินร่วนปน
ทรายแป้งจากทางตอนเหนือของประเทศเบลเยียม แบ่งเป็นดินเขตทุง่ หญ้าจำนวน 317 ตัวอย่าง และดิน       
ในพื้นที่เกษตรกรรมจำนวน 66 ตัวอย่าง จากการนำตัวอย่างดินหาความสัมพันธ์ระหว่างการหาปริมาณ
อินทรีย์คาร์บอนจากสองวิธีการ พบว่าในทุกชนิดดิน และทุกพื้นที่ ทั้งสองวิธีมีความสัมพันธ์กันได้ค่า                
สหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.64-0.84 แต่ ได้ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีถ่ กู ออกซิไดซ์จากวิธี Walkley & Black
แตกต่างกันอยู่ในช่วง 64-74เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ De vos et al., (2007) ศึกษาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนที่
ถูกออกซิไดซ์จากการใช้วธิ ี Walkley & Black ในดินเนือ้ หยาบ ปานกลาง และละเอียด บริเวณพืน้ ทีป่ า่ ของ
ประเทศเบลเยียม พบว่า    ในแต่ละเนือ้ ดินวิธี Walkley & Black สามารถออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนได้
70, 58 และ 64 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ จากกรณีการศึกษาทั้งหมดได้ผลแตกต่างกัน สอดคล้องกับ          
การรายงานของ Chen et al., (2015) ซึง่ พบว่าความสามารถในการออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนจากดินแต่ละ
พื้นที่มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสภาพภูมิประเทศในแต่ละพื้นที               ่
จึงควรหาค่า CF สำหรับใช้คณ
ู ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black เพือ่ หาปริมาณอินทรีย์
คาร์บอนทีแ่ ท้จริงแบบเฉพาะเจาะจงในแต่ละชนิดดิน
สำหรับกรณีของกลุ่มเนื้อดินในประเทศไทยจากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ค่า CF ของกลุ่มดินเนื้อ
หยาบ ปานกลาง และละเอียดไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ มีค่าอยู่ ในช่วง 1.31-1.33 (Figure 2b)
สอดคล้องกับการศึกษาของ Bhattacharyya et al., (2015a) ซึ่งพบว่าปริมาณอนุภาคดินเหนียวมีความ
สัมพันธ์กบั ค่า CF ต่ำ ค่าที่ ได้ยงั ใกล้เคียงกับกรณีศกึ ษาของ Bhattacharyya et al., (2015b) จากการหา
ค่า CF บริเวณทีม่ ปี ริมาณน้ำฝนน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตรของประเทศอินเดีย ได้คา่ CF เท่ากับ 1.31 ส่วน
การศึกษาในกรณีอนื่ ได้คา่ แตกต่างกันไป เช่น Navarro et al., (1993) ทำการศึกษาในพืน้ ทีด่ นิ เนือ้ ปูนได้คา่
CF เท่ากับ 1.26 ใกล้เคียงกับการศึกษาของ Matus et al., (2009) ในดินบริเวณพืน้ ทีภ่ เู ขาไฟของประเทศ
ชิลี ได้คา่ CF อยู่ในช่วง 1.26-1.47 Rhodes et al., (1981) ทำการศึกษาในพืน้ ทีด่ นิ เขตร้อนได้คา่ CF               
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อยู่ในช่วง 1.00-1.07 ส่วน Olayinka et al., (1998) อ้างโดย Bhattacharyya et al., (2015b) รายงานค่า
CF เท่ากับ 1.03 ในดินทรายที่เป็นกรดของไนจีเรีย และ Mikhailova et al., (2003) รายงานค่า CF
เท่ากับ 1.63 ในดินเนือ้ ละเอียดของรัสเซีย สำหรับกรณีการศึกษาในครัง้ นีแ้ สดงให้เห็นว่าความแตกต่างของ
กลุม่ เนือ้ ดินในประเทศไทย ไม่สง่ ผลต่อความสามารถในการออกซิไดซ์อนิ ทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley &
Black เพือ่ ให้งา่ ยต่อการนำไปใช้งาน ในเบือ้ งต้นสามารถใช้คา่ CF เฉลีย่ จากตัวอย่างดินทัง้ หมด คือ 1.31
คูณกับปริมาณอินทรียค์ าร์บอนที่ ได้จากวิธี Walkley & Black เพือ่ หาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีแ่ ท้จริงได้
ทุกกลุม่ เนือ้ ดิน ซึง่ ใกล้เคียงกับค่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั คือ 1.30 นอกจากนีผ้ ลการทดสอบลักษณะการกระจาย
ตัว และความเป็นอิสระของค่าความคลาดเคลื่อน ที่เกิดจากการนำค่า 1.31 ไปใช้ พบว่า ค่าความคลาด
เคลือ่ นมีการกระจายตัวคล้ายรูประฆังคว่ำ (Figure 3a) แสดงถึงการกระจายตัวแบบปกติ ส่วนการตรวจ
สอบจากกราฟเศษส่วนเหลือ (residual plot) ของค่าประมาณอินทรีย์คาร์บอนจากการคูณ 1.31 พบว่า
เศษส่วนเหลือมีการกระจายอย่างสุ่มรอบๆ ค่าเฉลี่ยศูนย์ และไม่มีรูปแบบ (Figure 3b) ชี้ ให้เห็นว่าความ
คลาดเคลือ่ นเป็นอิสระต่อกัน การนำค่า 1.31 ไปใช้จงึ มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตามจำนวนตัวอย่างเนือ้ ดิน
บางชนิดที่ใช้ศกึ ษายังมีนอ้ ย จึงควรมีการศึกษาเพิม่ เติมเพือ่ ให้สามารถครอบคลุมตัวอย่างเนือ้ ดินมากยิง่ ขึน้
รวมทั้งควรศึกษาผลของปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ความเป็นกรด-ด่าง ระดับความลึก การจัดการดิน
รวมทั้งลักษณะพืชพรรณในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ ได้สมการแสดงความสัมพันธ์ หรือค่า CF ที่มีความถูกต้อง
สามารถนำไปใช้ ได้จริงในทุกพืน้ ที่

 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
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ ซึง่ ในดินทัว่ ไป
แสดงถึงปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ในเชิง
วิ ช าการมี ค วามเหมาะสมสำหรั บ ใช้
ประเมินปริมาณอินทรียวัตถุในดิน เช่น
เดียวกับการใช้วิธี Walkley & Black
จ า ก ก า ร อ า ศั ย ห ลั ก ก า ร ที่ ป ริ ม า ณ
อิ น ทรี ย วั ต ถุ มี อิ น ทรี ย์ ค าร์ บ อนเป็ น
องค์ประกอบ 58 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับ
เครื่ อ งวิ เ คราะห์ ค าร์ บ อนอั ต โนมั ติ
สามารถหาปริมาณไนโตรเจนได้พร้อมกับ
การหาปริมาณคาร์บอน จึงเป็นเครือ่ งมือ
ที่ น่ า จะมี ศั ก ยภาพสำหรั บ ทดแทนวิ ธี
ดัง้ เดิมที่ใช้อยู่ ซึง่ ต้องใช้แรงงาน อุปกรณ์
และสารเคมี ม ากกว่ า การใช้ เ ครื่ อ ง
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
ในเบื้ อ งต้ น ทั้ ง สองวิ ธี มี ข้ อ ดี และ
ข้ อ จำกั ด แตกต่ า งกั น วิ ธี Walkley &
Black ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก
แต่ ใ ช้ ส ารเคมี อั น ตรายในกระบวนการ
วิเคราะห์ ในขณะทีก่ ารใช้เครือ่ งวิเคราะห์
คาร์บอนอัตโนมัติ เครือ่ งมือ มีราคาแพง
แต่ ใ ช้ ส ารเคมี แ ละระยะเวลาในการ
วิเคราะห์นอ้ ยกว่าวิธี 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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สรุป
การหาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนในกลุม่ ดินเนือ้ หยาบ ปานกลาง เนือ้ ละเอียด และรวมทุกกลุม่ เนือ้ ดิน
จากวิธี Walkley & Black กับวิธี ใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความสัมพันธ์กัน ที่ระดับความ
เชือ่ มัน่ 99 % ได้คา่ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.89, 0.92, 0.92 และ 0.91 ตามลำดับ แต่ละกลุม่ เนือ้ ดินได้สมการ
แสดงความสัมพันธ์ คือ 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 เมือ่ x คือ
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black ส่วน y คือปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทัง้ หมดจากเครือ่ ง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ สมการดังกล่าวสามารถนำไปหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอนทั้งหมดจากการใช้วิธี
Walkley & Black ในแต่ละกลุม่ เนือ้ ดินได้ โดยตรง หรือเพือ่ ให้งา่ ยต่อการนำไปปรับใช้ สามารถใช้คา่ CF
คูณกับปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจากวิธี Walkley & Black เพือ่ หาปริมาณอินทรียค์ าร์บอนทีแ่ ท้จริง ซึง่ ค่าที่
ได้ ในแต่ละกลุ่มเนื้อดิน ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ จึงสามารถใช้ค่า 1.31 ซึ่งเป็นค่า CF เฉลี่ย ของ
ตัวอย่างดินทัง้ หมด สำหรับคูณปริมาณอินทรียค์ าร์บอนที่ ได้จากวิธี Walkley & Black ได้ทกุ กลุม่ เนือ้ ดิน
การใช้เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติมีความเหมาะสมในการนำมาหาปริมาณอินทรีย์คาร์บอน ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกับการใช้วิธี Walkley & Black มีข้อดี และข้อจำกัดแตกต่างกัน วิธี Walkley & Black              
ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือราคาถูก แต่ ใช้สารเคมีอันตรายในกระบวนการวิเคราะห์ ในขณะที่การใช้เครื่อง
วิเคราะห์คาร์บอนอัตโนมัติ เครื่องมือมีราคาแพง แต่ใช้สารเคมีและระยะเวลาในการวิเคราะห์น้อยกว่าวิธี
Walkley & Black
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ผลกระทบทีเ่ กิดจากการเผาไหม
นายยุทธศาสตร อนุรกั ติพนั ธุ*
ไฟป่ า และการเผาเศษวั ส ดุ ท างการเกษตรที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น ประจำทุ ก ปี สร้ า งความเสี ย หาย
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติต่างๆ
ของดิน เมื่อดินสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จะทำให้การใช้ประโยชน์จากดินมีประสิทธิภาพลดลง จากการ
รวบรวมงานวิจัยและบทความเชิงวิชาการจากแหล่งต่างๆ รวมทั้งสิ้น 51 หัวข้อ 38 เอกสารอ้างอิง
สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดินทัง้ ก่อนและหลังการเกิดไฟไหม้ เพือ่ นำไปประยุกต์ใช้สำหรับ
การปรับปรุงแก้ ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ อันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อแก้ ไข
ปัญหาการเผาไหม้ ในพื้นที่เกษตร และการเกิดไฟป่า ทั้งนี้ นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือมลพิษ PM2.5
หมอกควันข้ามแดนทางการเกษตร ซึ่งจะจัดทำเป็นเอกสารทางวิชาการในโอกาสต่อไป และการมองภาพ
รวมสมบัตดิ นิ ก่อนและหลังการเกิดไฟไหม้แสดงในภาพต่อไปนี้



ภาพที่ 1 ความเสือ่ มสภาพของดิน

*ผูเ ชีย่ วชาญดานอนุรกั ษดนิ และน้ำ กรมพัฒนาทีด่ นิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
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ผลกระทบจากไฟป่าและการเผาไหม้เศษวัสดุทางการเกษตร ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติ
ของดินทัง้ ทางกายภาพ ชีวภาพ และทางเคมี ดังต่อไปนี้

ผลกระทบตอสมบัตทิ างกายภาพ
1. สีของดินจะเปลี่ยนโดยเริ่มมีสีแดงในเนื้อดินมากขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสารประกอบเหล็ก
(เหล็กออกไซด์) ที่เปลี่ยนแปลงเป็นฮีมาไทต์ (Fe2O3) และแมกฮีไมต์ (γ-Fe2O3) รวมไปถึงการสูญเสีย
อินทรียวัตถุ เมือ่ เกิดไฟป่าจะทำให้เกิดเป็นเถ้าดำซึง่ สามารถบ่งบอกถึงการเกิดการเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์
2. ค่าความเป็นกรดด่างในดิน หรือ pH ในดินจะมีค่าสูงขึ้น เนื่องมาจากปริมาณของเถ้าที่เกิด
จากการเผา (เถ้ามีคา่ pH ทีส่ งู ) และจากการทีแ่ ร่ดนิ เหนียวสูญเสีย OH3. ความหนาแน่ น ของดิ น เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากการอุ ด ตั น ของเถ้ า ที่ ท ำให้ ช่ อ งว่ า งภายในหรื อ
ความพรุนของดินลดลง และส่งผลกระทบให้การซึมผ่านของน้ำลดลง
4. ไฟป่าส่งผลต่อสมบัตกิ ารกระจายของน้ำออกจากดิน ลดการดูดซับน้ำ ลดอัตราการไหลซึมของน้ำ
ในดิน ส่งผลให้เกิดการเพิ่มอัตราการเกิดน้ำท่าและเพิ่มปริมาณการกัดเซาะของผิวหน้าดิน รวมไปถึงความ
อุดมสมบูรณ์ในดินลดน้อยลง
5. ความพรุนของดินลดลง เนื่องจากไฟป่าจะส่งผลทำให้เกิดเถ้า และจะไปทำให้ช่องว่างหรือรูพรุน
ในดินลดลง รวมไปถึงทำให้นำ้ ไม่สามารถแทรกตัวเข้าไปอยู่ในดินได้ ในปริมาณทีม่ าก
6. ไฟป่าจะส่งผลกระทบต่อพืชพรรณและเศษวัสดุ กิง่ ไม้ ใบไม้ตา่ งๆ ซึง่ พืชพรรณและเศษวัสดุใบไม้
เหล่านีจ้ ะเป็นตัวช่วยรับแรงกระแทกจากเม็ดฝนทีต่ กลงมา ช่วยลดการกัดกร่อนบริเวณผิวดิน เมือ่ พืชพรรณ
ต่างๆ ถูกรบกวนให้หายไปส่งผลให้เกิดการชะล้างพังทลายของดิน

ผลกระทบตอสมบัตทิ างชีวภาพ
7. ไฟป่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตบริเวณหน้าดิน จุลินทรีย์ดิน รวมไปถึงสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลัง แมง และ
แมลงชนิดต่างๆ มีปริมาณลดลง เมื่อจำนวนสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลดลงจะส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของ
ธาตุอาหาร ความหลากหลาย และมวลชีวภาพ ทำให้ดนิ ขาดแคลนธาตุอาหาร
8. วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักรไนโตรเจน และวัฏจักรฟอสฟอรัส
จะถูกจำกัดเนือ่ งจากจุลนิ ทรียท์ เี่ กีย่ วข้องถูกรบกวน
9. ไฟป่าจะส่งผลต่ออัตราการงอกของเมล็ดพืช ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปลี่ ย นแปลงค่ า ความเป็ น กรดด่ า ง หรื อ pH
ของดินที่ ได้จากน้ำชะขีเ้ ถ้า
10. ไฟป่าจะทำให้สงิ่ มีชวี ติ จำพวก หนอนตัวกลม ไส้เดือน
แมง และแมลงต่ า ง ๆ ลดลง แต่ จ ะทำให้ สิ่ ง มี ชี วิ ต ในวงศ์
Hymenoptera (เช่น ผึง้ ต่อ แตน) มีจำนวนมากขึน้

43

44

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.2 Apil 2019

ผลกระทบตอสมบัตทิ างเคมี
11. การเกิ ด ไฟป่ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อ ดิ น ให้ เ กิ ด การสู ญ เสี ย ปริ ม าณคาร์ บ อนเป็ น จำนวนมาก
รวมไปถึงฮิวมัสในดินด้วย ทัง้ นีจ้ ะขึน้ อยูก่ บั ความรุนแรงของไฟและความแห้งแล้งของพืน้ ที่
12. ธาตุอาหารหลักในดินจะระเหยทันทีเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากไฟป่า ไนโตรเจนจะได้รับ
ผลกระทบเนื่องจากการเผาไหม้มากที่สุด การระเหยของไนโตรเจนระหว่างการเผาไหม้จะเกี่ยวข้องกับ
อุณหภูมใิ นดินและปริมาณสารอินทรีย์โดยตรง
13. ไฟป่าส่งผลต่อความสามารถในการแลกเปลีย่ นประจุบวก (Cation Exchange Capacity: CEC)
โดยไฟจะเผาไหม้อินทรียวัตถุในดินและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแร่ดินเหนียว ซึ่งอินทรียวัตถุจะเกิด
เปลีย่ นแปลงทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะหว่าง 100-500 องศาเซลเซียส แร่ดนิ เหนียวจะเกิดการเปลีย่ นแปลงทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู
และค่า CEC จะมีคา่ ลดลงหลังจากการเกิดไฟป่า โดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าดิน
14. ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนจะลดลงขณะเกิดไฟป่า แต่เมือ่ เวลาผ่านไปความรุนแรงของไฟป่าลดลง
ปริมาณอินทรียค์ าร์บอนอาจจะเพิม่ ขึน้ มา
15. ค่าการนำไฟฟ้าของดิน (Electrical conductivity: EC) อาจมีคา่ เพิม่ ขึน้ หลังจากการรวมตัวกัน
ของเกลือทีล่ ะลายอยู่ในดิน ทีถ่ กู ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้สารอินทรีย์ แต่ถา้ เกิดการเผาไหม้ทอี่ ณ
ุ หภูมิ
สูงประมาณ 500 องศาเซลเซียส ค่า EC อาจจะมีคา่ ลดลง เนือ่ งจากความร้อนจะไปทำลายแร่ดนิ เหนียว
และเกิดการก่อตัวของออกไซด์
16. ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งในรูปของฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total phosphorus) และฟอสฟอรัสที่พืช
สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้ (Available phosphorus) เพิม่ ขึน้ จากการเกิดไฟป่า หลังจากนัน้ ปริมาณของ
ฟอสฟอรัสเหล่านีจ้ ะมีปริมาณลดลงเมือ่ เวลาผ่านไป
17. ปริ ม าณโพแทสเซี ย มทั้ ง หมด (Total potassium) และโพแทสเซี ย มที่ แ ลกเปลี่ ย นได้
(Exchangeable potassium) จะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับปริมาณฟอสฟอรัส กล่าวคือปริมาณ
โพแทสเซียมเหล่านี้จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อเกิดไฟป่า และจะลดลงอย่างต่อเนื่องในเวลาต่อๆ ไป
(Xue et al., 2014; Santana et al., 2018; Verma and Jayakumar, 2014)
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การเผาไหม้ ในพืน้ ทีเ่ กษตรและปาไม้
ป่าพรุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถกักเก็บคาร์บอนได้ 69,000 ล้านตัน การเปลีย่ นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดินจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และเกิดการสูญเสียคาร์บอน การเกิดการเผาไหม้
ในพืน้ ทีป่ า่ พรุนนั้ จะส่งผลกระทบทางด้านกายภาพและเคมี เช่น ส่งผลกระทบให้ปริมาณฟอสเฟตมีคา่ สูงขึน้
ป่าพรุที่เกิดปรากฏการณ์ลักษณะนี้ ได้แก่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศโปแลนด์ และ
เกาะฟอล์คแลนด์
1. ป่าพรุเขตร้อนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ป่าพรุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการ
กั ก เก็ บ คาร์ บ อน 69,000 ล้ า นตั น การ
เปลีย่ นแปลงการใช้ประโยชน์ทดี่ นิ จะเพิม่ ความ
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ด เพลิ ง ไหม้ ทำให้ เ กิ ด การ
สูญเสียคาร์บอน การเพิ่มขึ้นของกาซเรือน
กระจกอย่างมีนยั สำคัญ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพลดลง อนุภาคขนาดเล็กที่เกิดขึ้นจาก
การเผาไหม้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ
สุขภาพของมนุษย์ และเศรษฐกิจของประเทศ
มีการใช้ REDD+(Reducing Emission from
Deforestation and forest Degradation)
ในการลดความถี่ และความรุนแรงในการเกิดไฟป่า (Page, 2015)
2. ผลกระทบระยะยาวของไฟในพรุดนิ ด่างในอุทยานแห่งชาติ Biebrza (โปแลนด์)
พรุดนิ ด่างเป็นระบบนิเวศทีม่ ลี กั ษณะเด่นคือไม้ลม้ ลุกขนาดเล็กและปกคลุมด้วยไม้พมุ่ โดยปกติพรุดนิ
ด่างจะไม่อ่อนไหวต่อไฟ เนื่องจากระดับน้ำใต้ดินที่สูง อย่างไรก็ตาม พรุดินด่างเริ่มไวต่อไฟหลังจากมีช่วง
แล้งที่ยาวนาน งานวิจัยเรื่องนี้ ใช้ระยะเวลา 11 ปี ในการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและเคมีของพืชที่
ได้รับผลกระทบจากไฟ โดยตัวอย่างพืชถูกเก็บบริเวณที่ โดนไฟและไม่ โดนไฟเผาไหม้ ตัวอย่างถูกแบ่งออก
เป็น 2 ชัน้ คือชัน้ ผิวดิน (0-30 ซม.) และชัน้ ลึก (30-50 ซม.) โดยพบว่าค่าฟอสเฟตบริเวณที่โดนไฟมีคา่ สูง
ขึน้ 6 เท่า ผลกระทบจากไฟป่าพรุตอ่ สมบัตทิ างเคมีมคี า่ ลดลงอย่างมีนยั สำคัญแปรผันตามความลึก ซึง่ จะมี
ค่าสูงเฉพาะฟอสฟอรัสทีพ่ ชื สามารถใช้งานได้ (Sulwinski et al., 2015)
3. การศึกษาการเผาแบบไม่มคี วันทีก่ ระจายอยู่ในป่าพรุแบบสองมิติ
การเผาแบบไม่มีควันเป็นการเผาเชื้อเพลิงที่มีรูพรุนแบบช้า ๆ อุณหภูมิต่ำ เป็นปรากฏการณ์ ไฟป่า
ทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีป่ า่ พรุ การทดลองนีเ้ ป็นการตรวจสอบไฟทีเ่ กิดกับพืชมอสไอริช ตัวอย่างพืชจะถูกนำมาเผา
ในสองมิตทิ งั้ แนวราบและแนวดิง่ ใช้กล้องอินฟราเรดในการวัดการเปลีย่ นแปลงของอุณหภูมิ ผลการทดลอง
แสดงให้เห็นว่าการกระจายด้านข้างและด้านลึกลดลงตามระยะความลึกเนื่องจากปริมาณออกซิเจนที่จำกัด
การแพร่กระจายจะเพิ่มขึ้นเมื่อความเร็วลมเพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่อมีการเพิ่มความชื้น (Huang et al.,
2015)
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		 4. การใช้ ไฟในพืน้ ทีป่ า่ พรุของเกาะฟอล์คแลนด์
ฟอล์คแลนด์ถูกปกคลุมด้วยป่าพรุเป็นจำนวนมาก สภาพอากาศหนาว ปริมาณน้ำฝนอยู่ระหว่าง             
400-800 มิลลิเมตร กิจกรรมในภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นการเลี้ยงแกะในพื้นที่ปดิ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิ
ก่อให้เกิดความไม่สมดุลของน้ำฝนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อป่าพรุ จากการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง          
ภูมิอากาศที่ผ่านมาสอดคล้องกับภาพรวมของการเผาไหม้ทุ่งหญ้าในฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ส่ง    
ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน (McAdam et al., 2015) 
		 5. การจำแนกลักษณะของสารอินทรีย์ในดินโดยการวิเคราะห์ดว้ ยสเปกโทรสโกปี
สารอินทรียท์ ถี่ กู เผาไหม้ (PyOM) เกิดจากการรวมกันของปฏิกริ ยิ าเผาไหม้/ไพโรไลซิส (การเปลีย่ นแปลง
องค์ประกอบทางเคมีจากความร้อนในสภาวะไร้อากาศ) ถูกพบในดินหลังจากเกิดการเผา ทีร่ นุ แรง ตัวอย่าง
ที่ใช้คอื ดินทีถ่ กู เผาและไม่ถกู เผา, สารสกัดอัลคาไลน์, ถ่านธรรมชาติทเี่ กิดจากความร้อนภายใต้อากาศ และ
ไนโตรเจนในบรรยากาศ เมื่อจำลองการเผาพบว่าเศษถ่านขนาดใหญ่ถูกปล่อยสู่ดินระหว่างที่เกิดการออกซิ
ไดซ์ภายหลังการเผา ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารอินทรียท์ ถี่ กู เผาไหม้เกิดขึน้ ภายใต้สภาวะออกซิเจน
สูง (Mastrolonardo et al., 2015) 
		 6. การควบคุมไฟป่าในประเทศไอร์แลนด์และผลของการจัดการและอนุรกั ษ์ดนิ
ไฟป่าเป็นภัยคุกคามทีส่ ำคัญต่อแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยบนทีส่ งู ในประเทศไอร์แลนด์ รวมไปถึงก่อให้เกิดความ
เสีย่ งอย่างมากต่อการจัดการดินและป่าภายในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเสีย่ งต่อการเกิดไฟป่าของประเทศ โดยงานวิจยั
นี้จะตรวจสอบการควบคุมไฟป่า ผลของการอนุรักษ์ดิน และประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการไฟป่า    
ในอดีตจนถึงปัจจุบนั (Nugent, 2015) 
		 7. การตรวจสอบอิทธิพลของระดับไฟป่า ชนิดป่า และอินทรียวัตถุในดิน (พลวัตรของ
ธาตุคาร์บอนและไนโตรเจน)
ไฟที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า ขนาดและความรุนแรงของไฟป่าจะส่งผล
กระทบถึงความสามารถในการฟื้นฟูสภาพป่า ทำให้ป่านั้นเกิดความเสื่อมโทรมไปในที่สุด อีกทั้งไฟป่ายังส่ง
ผลกระทบต่อสมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่งอินทรียวัตถุในดินนั้นพื้นฐานจะมีสารประกอบที่มีธาตุคาร์บอน
และไนโตรเจนอยู่ โดยที่ปริมาณธาตุเหล่านี้จะถูกกักเก็บอยู่บริเวณผิวดิน การเกิดไฟป่านั้นจะส่งผลถึง
ปริมาณธาตุเหล่านี้ ดินจะมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนได้ลดลงไปตามระดับความรุนแรงของไฟป่า
(Miesel et al., 2015) 
		 8. การเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดินหลังการควบคุมไฟในพืน้ ทีค่ ลาตาโลเนีย สเปน
งานวิจยั นีศ้ กึ ษาการเปลีย่ นแปลงสมบัตทิ างเคมีของดิน จากตัวอย่างดิน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ดินก่อน
การเผา ดินทีเ่ กิดการเผาไหม้แล้ว และดินทีเ่ กิดการเผาไหม้มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยควบคุมไฟที่ใช้ ใน
การทดลองเพื่อเป็นปัจจัยหนึ่งในการบริหารจัดการพื้นที่ป่า ในการศึกษานี้มีจำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 42
ตัวอย่างทีแ่ ห้งและสามารถร่อนผ่านตะแกรง ขนาด 2 มิลลิเมตร จากนัน้ วิเคราะห์หาค่า pH, EC, ปริมาณ
คาร์บอน, ปริมาณไนโตรเจน, ปริมาณฟอสฟอรัส 204 และไอออนบวกภายในดิน ผลที่ ได้คอื ค่า pH, EC,
ปริมาณคาร์บอน และไนโตรเจน มีคา่ สูงขึน้ หลังจากการเผาไหม้ (Alcañiz et al., 2015) 
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9. สมบัติของดินที่น้ำจะไม่จับตัว (Hydrophobicity) และอัตราการซึมผ่านในดินพื้นที่ป่า
หลังการเกิดไฟป่า และสภาพฝนตก
จุดประสงค์ของการศึกษานีเ้ พือ่ ทดสอบสมบัตทิ นี่ ำ้ จะไม่จบั ตัว (Hydrophobicity) กล่าวคือสภาพทีม่ ี
สารแขวนลอยจากเถ้าหลังการเผาไหม้ที่จะไปปิดกัน้ micropore/macropore ในดิน กัน้ ไม่ให้นำ้ ผ่านลงไป
โดยทำการศึกษาการซึมผ่านของน้ำ (Infiltration) บนพื้นผิวดินในพื้นที่ป่าไม้ที่มีการเผาไหม้ด้วยเครื่อง
Decagon infiltrometer วิเคราะห์โดยใช้ตวั อย่างดิน 30 ตัวอย่าง ซึง่ จะแบ่งเป็นแปลงทดลอง ขนาด 4×18
เมตร ได้ผลออกมาว่าดินทีถ่ กู เผาไหม้จะมีสมบัตทิ นี่ ำ้ จะไม่จบั ตัวพร้อมกับน้ำซึมผ่านไปได้ยาก (เฉลีย่ 30.13
วินาทีตอ่ หยดน้ำ 180 หยด) ส่วนดินทีม่ กี ารเผาไหม้และถูกชะล้างด้วยน้ำฝนในเวลาต่อมาจะไม่มสี มบัตทิ นี่ ำ้
จะไม่จบั ตัว ทำให้มกี ารซึมผ่านของน้ำทีม่ ากขึน้ (3.65 วินาที) (Úbeda et al., 2015)
10. ถ่านควรได้รบั การพิจารณาให้เป็นเป็นส่วนหนึง่ ในระบบประเภทของดินหรือไม่
ถ่านมีอยูอ่ ย่างแพร่หลายแต่ ไม่ ได้รบั การพิจารณาอย่างเหมาะสมในการเป็นประเภทของดิน ในความ
จริงยังไม่มีการวินิจฉัยอย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมเกี่ยวกับการสะสมอย่างมีนัยสำคัญของถ่าน
ที่เกิดขึ้น แม้ว่าตัวอย่างของดินส่วนใหญ่มีลักษณะของชั้นดินที่มีองค์ประกอบคล้ายกับถ่าน ในอนาคตถ่าน
อาจจะถูกวินจิ ฉัยให้เป็นประเภทของดิน (Certini, 2015)
11. การศึกษาถ่านทีเ่ กิดจากไฟป่าโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แสงแบบสะท้อน
ถ่านเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงระดับความรุนแรงและความเข้มของไฟได้ ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาถ่าน
โดยใช้หลักการสะท้อนแสงของถ่านผ่านกล้องจุลทรรศน์ เพือ่ ให้สามารถมองเห็นการจัดเรียงตัวของอะตอม
ได้ ชั ด เจนมากยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารเปรี ย บเที ย บถ่ า นที่ เ กิ ด จากไฟป่ า โดยธรรมชาติ กั บ ถ่ า นที่ เ กิ ด จาก
การจำลองขึน้ (Hudspith et al., 2015)
12. เชือ้ เพลิงและการควบคุมภูมอิ ากาศในพืน้ ทีป่ า่ พรุทมี่ ีไฟไหม้รนุ แรง
ป่าพรุในพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ มีการย่อยสลายทีส่ ง่ ผลต่อสภาพภูมอิ ากาศและระบบนิเวศทีส่ ำคัญ พีต (ถ่านหิน
ชนิดร่วน) มักจะถูกปกคลุมโดยมอสและเศษใบไม้ (M/L) ซึง่ มีการคาดการณ์วา่ มีความสำคัญในการป้องกัน
พีตจากไฟไหม้ โครงสร้างของชั้น M/L จึงอาจเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาความรุนแรงของไฟให้อยู่ ใน
ระดับต่ำ แม้จะมีความเข้มของไฟทีส่ งู วิธกี ารทดลอง 1) วางแปลงศึกษาขนาด 1x1 เมตร บนโครงสร้าง
ของชัน้ M/L และวัดความร้อนของดินก่อนและหลังการเกิดไฟ 2) ตรวจสอบการควบคุมการติดไฟของชัน้
M/L กั บ ความรุ น แรงของไฟโดยการจำลองความ
แห้งแล้งในฤดูร้อนในพื้นที่ 2x2 เมตร และตรวจสอบ
ความร้อนของดินที่เกิดจากไฟเช่นกัน ทำให้ทราบว่า ชั้น
M/L มีระบบนิเวศที่สำคัญต่อการป้องกันพีตจากการ
อุณหภูมิสูงในระหว่างการเผาไหม้และการเพิ่มขึ้นของ
ระดับความรุนแรงของไฟที่สัมพันธ์กับการลดลงของชั้น
M/L (Grau-Andres et al., 2015)
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13. ผลกระทบของความชืน้ ของพืชและความหนาแน่นของการแพร่กระจายไฟในแนวราบ
การลุกลามของไฟในพื้นที่ขนาดใหญ่บนพื้นที่ถ่านหินชนิดร่วน (พีต) ในช่วงที่เกิดไฟไหม้ส่งผลให้
หน้าดินต้องใช้เวลาในการรักษากลับคืนสูป่ กติเป็นเวลาหลายสัปดาห์ ทัง้ ปริมาณความชืน้ และความหนาแน่น
รวม ผลกระทบทางลบต่อระยะทางทีเ่ ผาไหม้และความเร็วของไฟไหม้ ถ่านหินชนิดร่วนทีม่ คี วามชืน้ น้อยกว่า
100% MC (เปอร์เซ็นต์ของน้ำต่อมวลของถ่านหินชนิดร่วนแห้ง) การแพร่กระจายคงที่สำหรับระยะทาง
ทีย่ าวกว่า 20 เซนติเมตร มีความเร็วอยูท่ ี่ 2 และ 5 เซนติเมตร/ชัว่ โมง อย่างไรก็ตาม ความชืน้ ของถ่านหิน
ชนิดร่วนเปียก 200% MC ยังคงอัตราการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องไม่เกิน 8 เซนติเมตร/ชั่วโมง และ
อัตราการแพร่กระจายต่ำกว่า 2 เซนติเมตร/ชัว่ โมง ผลลัพธ์จากการวิจยั ทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกทางทฤษฎี
เกี่ยวกับพฤติกรรมของไฟ และสามารถเป็นฐานข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองการเกิดไฟไหม้ ในระดับ
ที่ ใหญ่ขึ้น อัตราการแพร่กระจายของการแพร่กระจายในแนวราบสามารถใช้ ในการทำนายขอบเขตพื้นที่
ได้รบั ผลกระทบและระยะเวลาของการเกิดไฟไหม้ ได้ (Prat-Guitart et al., 2015)
14. ผลกระทบของไฟและการระบายน้ำบนธรณีอนิ ทรียข์ องพืชเขตร้อน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
อนาคตอาจส่งผลให้ความถี่ในการเกิดไฟไหม้
เพิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ ป่ า พรุ ที่ ส ำคั ญ ของโลก
ปัจจุบันพื้นที่ป่าพรุของโลกเป็นแหล่งกักเก็บ
คาร์ บ อนประมาณ 400-600 พั น ล้ า นตั น
คาร์ บ อน หนึ่ ง ในสามของสารประกอบ
อิ น ทรี ย์ ใ นดิ น ทั่ ว โลกถู ก รบกวนด้ ว ยไฟ
อาจส่งผลกระทบต่อวัฏจักรคาร์บอน และ
สภาพภู มิ อ ากาศรวมถึ ง การเปลี่ ย นแปลง
สมบัตทิ างกายภาพ เคมี และชีวภาพทีพ่ นื้ ผิว
ป่าพรุ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงปริมาณคาร์บอนในถ่านหินชนิดร่วน ตัวอย่างถ่านหินชนิดร่วนที่ ได้มา
จากสถานี เ ขตร้ อ นที่ เ มื อ ง Kalimantan ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย วิ เ คราะห์ โ ดยใช้ Pyrolysis-Gas
Chromatography/Mass Spectroscopy (Py-GC/MS) ซึง่ สามารถทำการตรวจสอบโมเลกุลโดยละเอียด
ผลการวิจัยพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบระหว่างถ่านหินชนิดร่วนที่เผาไหม้และ
ไม่เผาไหม้ ดังนัน้ ไฟและการระบายน้ำส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงองค์ประกอบของอินทรียวัตถุในถ่านหิน
ชนิดร่วน ในขณะทีค่ วามถีข่ องไฟไม่มผี ลต่อองค์ประกอบของถ่านหินชนิดร่วน (Page et al., 2015)
15. การศึกษาการสูญเสียธาตุอาหารในดินจากการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร บริเวณทาง
ภาคใต้ของบราซิล
การศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการเปรียบเทียบปริมาณดินและธาตุอาหาร ระหว่างช่วงก่อนและหลังเผา
เศษวัสดุทางการเกษตร ผลที่ ได้พบว่าการเผาและเถ้าถ่านที่เกิดขึ้นนั้นไม่มีผลต่อการพังทลายของดิน และ
ส่วนของแร่ธาตุนั้น แม้ว่าหลังเผาจะได้ธาตุอาหารเป็นปริมาณมากแต่ธาตุอาหารเหล่านั้นสูญหายไปอย่าง
รวดเร็ว เกษตรกรจึงควรใช้วธิ ไี ถกลบมากกว่าวิธเี ผาเศษวัสดุทางการเกษตร (Thomaz et al., 2015)
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16. การตรวจสอบความยืดหยุน่ ของป่าพรุดว้ ยอุณหภูมคิ วามร้อน
งานศึกษาชิ้นนี้เป็นความร่วมมือทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 4 แห่ง เพื่อตรวจสอบความร้อน
ที่พื้น ผิวดิน ศึกษาการสลายตัวของคาร์บอนที่ถูกเก็บสะสมไว้ ในดินบริเวณโดยรอบป่าพรุจากไฟป่า
ที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน โดยทำการศึกษาจากอุณหภูมิพื้นผิว
พบว่าปริมาณน้ำทีผ่ วิ หน้าดินมีความผันแปรกับการเกิดไฟป่า ถ้าภายในป่าพรุมกี ารกักเก็บน้ำเป็นจำนวนมาก
โอกาสที่จะเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุก็จะลดลงและน้ำที่เก็บสะสมไว้ ในป่าพรุจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของ
ป่าพรุให้กลับสูจ่ ดุ สมดุลตามเดิมเมือ่ ถูกไฟป่าทำลายในพืน้ ที่ (Kettridge et al., 2015)
17. การศึกษาไฟป่ากับผลกระทบที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดินในการกักเก็บ
น้ำทีล่ ดลง โดยทำการศึกษาในพืน้ ทีป่ า่ ยูคาลิปตัส ประเทศโปรตุเกส
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองของดินในการกักเก็บน้ำ ให้มีความแม่นยำ
โดยทำการเก็บรวมรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ป่ายูคาลิปตัส พบว่าข้อมูลที่ ได้เพื่อใช้ ในการสร้างแบบ
จำลองการกักเก็บน้ำของดินมีความซับซ้อนมากกว่าทีเ่ คยมีผศู้ กึ ษาไว้กอ่ นหน้านี้ (Martins et al., 2015)
18. การศึ กษาผลกระทบที่ เ กิด ขึ้ นจากไฟไหม้บริเวณผิวดินที่ส่งผลต่อจุลินทรีย์ บริเวณป่า
ชายฝัง เมดิเตอเรเนียน
งานวิจัยนี้ศึกษาผลกระทบจากการเกิดไฟไหม้บริเวณผิวหน้าดินที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ธาตุอาหาร และพารามิเตอร์ทางชีวกลศาสตร์ โดยการศึกษาในครั้งนี้ทำการศึกษาโดยอาศัยการวิเคราะห์
จากค่ า พารามิ เ ตอร์ ท างชี ว กลศาสตร์ ดั ช นี จุ ลิ น ทรี ย์ และความสามารถของดิ น ในการกลั บ สู่ ส มดุ ล
เปรียบเทียบกับเถ้าและดินทีเ่ กิดขึน้ หลังถูกไฟป่า ผลการศึกษาพบว่าไฟไหม้ทผี่ วิ ดินจะส่งผลต่อค่า k ของดิน
อย่างมีนัยสำคัญ ส่วนพารามิเตอร์ทางชีวกลศาสตร์นั้นสามารถฟื้นตัวได้เองภายในระยะเวลา 1 ปี
(Kaptanoğlu Berber et al., 2015)
19. การเปลีย่ นแปลงสมบัตขิ องดินหลังจากเกิดไฟ บริเวณภูเขาไฟ Aveleda ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของโปรตุเกส
ทำการศึ ก ษาสมบั ติ ข องดิ น ที่ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงโดยการควบคุมไฟโดยใช้
วิธีการชิงเผาเชื้อเพลิง โดยแบ่งความลึก
ของไฟให้อยู่ในระดับชัน้ ความลึก 0.5, 2-10
และ10-20 เมตร ให้ เ หมาะสมต่ อ การ
ศึกษา อีกทั้งมีการเก็บดินไปวิเคราะห์ทุก
2 6 เดือน และ 3 ปี โดยการวิเคราะห์คา่
การนำไฟฟ้า และวิธีทดสอบโดยใช้สาร
สกั ด จากโพแทสเซี ย ม พบว่ า ไฟที่ ร ะดั บ
ความลึ ก ต่ า งๆจะส่ ง ผลให้ ส มบั ติ ท าง
กายภาพของดินมีความแตกต่างกันออกไป
ในแต่ละพืน้ ที่ (Fonseca et al, 2015)
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20. การเปลีย่ นแปลงพารามิเตอร์ของดินหลังจากเกิดไฟป่า
งานวิจยั นีม้ แี ปลงสาธิตการทดลองอยูท่ เี่ มืองกิโรน่า ไฟเกิดขึน้ ครัง้ แรกทีเ่ มือง camallera และไฟได้
ลุกลามไปเป็นระยะทาง 10 กิโลเมตร ด้วยความเร็ว 12 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง โดยที่ ไฟนัน้ เกิดการเผาไหม้ ใน
พืน้ ทีป่ ระมาณ 550 เฮกตาร์ ในการทดลองนีท้ ำการสุม่ ตัวอย่างด้วยกันทัง้ หมด 3 ตัวอย่าง คือช่วงวันที่ 15
พฤศจิกายน 2012, 18 พฤศจิกายน 2013 และ 3 ตุลาคม 2014 จากนัน้ จะนำผลที่ ได้มาวัดค่าด้วยวิธกี าร
Ten drop impacts พร้อมกับทราบค่าที่ ได้ทำการวิเคราะห์ในรูปของค่า pH และค่า EC ของดิน (Francos
et al., 2015)
21. ผลของไฟที่มีต่อดินและลักษณะทางชีววิทยาของป่า: กรณีศึกษาป่า Neka-Zalemroud
ประเทศอิหร่าน
ในการทดลองนำตั ว อย่ า งทั้ ง หมด 70 ตั ว อย่ า งของดิ น และเศษใบไม้ ที่ ถู ก เลื อ กด้ ว ยวิ ธี
Randomselecting ในพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้และไม่ถูกเผาไหม้ ไปวิเคราะห์ความชื้นและความลึก รวมไปถึง
เปอร์เซ็นต์การปกคลุมของหญ้า และการล้มของต้นไม้ โดยนำค่าที่ ได้จากตัวอย่างดินทัง้ 2 พืน้ ที่ ไปทำการ
เปรียบเทียบหาความแปรปรวน ผลที่ ได้แสดงถึงความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยของความชื้น
ในดิน เปอร์เซ็นต์ดินเหนียว เปอร์เซ็นต์ดินทราย ความชื้นและความลึกของเศษใบไม้ และเปอร์เซ็นต์
การปกคลุมของหญ้าในพื้นที่ที่ถูกเผาไหม้และไม่ถูกเผาไหม้ ส่วนเปอร์เซ็นต์ดินแป้งและการล้มของต้นไม้
ไม่พบความสัมพันธ์ทมี่ นี ยั สำคัญ (Eskandari, 2015)
22. การวิเคราะห์พื้นที่ลุ่มน้ำเชิงพื้นที่แบบอัตโนมัติสำหรับการประเมินหลังการเกิดไฟป่า
อย่างรวดเร็ว
ทีมรับมือเหตุฉุกเฉินบริเวณที่เกิดไฟไหม้ ในสหรัฐอเมริกา (BAER) มีหน้าที่ในการประเมินผลกระทบ
บรรเทา และฟื้นฟูทรัพยากรหลังเกิดเพลิงไหม้ เพื่อลดผลกระทบหลังไฟไหม้ ให้กับทรัพยากร และป้องกัน
การพังทลายของดิน โดยใช้แบบจำลอง
ปริมาณน้ำฝนที่ ไหลบ่าและรูปแบบการ
กัดเซาะเพือ่ ประเมินผลร่วมกับแผนทีก่ าร
เผาไหม้ รุ น แรงหลั ง จากไฟไหม้ ด้ ว ย
เครื่ อ งมื อ AGWA ใช้ ค วบคู่ กั บ แบบ
จำลองลุม่ น้ำ KINEROS2 และ SWAT
จะสามารถแสดงความแตกต่ า งของ
ผลกระทบระหว่างก่อนและหลังไฟไหม้
สามารถระบุประเด็นปัญหา ทีอ่ าจเกิดขึน้
ซึ่งสามารถมุ่งเน้นกิจกรรมบรรเทาทุกข์
ได้ งานนำเสนอนี้จะเอื้ออำนวยต่อภาพ
รวมของเครื่ อ งมื อ AGWA ในการ
ประยุกต์ใช้กับไฟป่าขนาดใหญ่หลายแห่ง
(Goodrich et al., 2015)

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.2 April 2019

23. การรวมข้ อ มู ล ภาคสนามและวิ ธี ก ารคำนวณการกระจายของเถ้ า ไฟป่ า ในพื้ น ที่
หลังการเผา
เถ้ า ที่ เ หลื อ จากการเผาไหม้ ส่ ง ผลทำให้ ดิ นมี ค วามหลากหลาย เช่ น สามารถเพิ่ ม ค่ า pH และ
ธาตุอาหารในดิน นอกจากนีเ้ ถ้ายังสามารถปกป้องดินเปลือยจากการกัดเซาะของฝนและชะลอการพังทลาย
ของดินจากการไหลบ่าของน้ำ การวิจัยนี้ศึกษาการจำลองการกระจายตัวเชิงพื้นที่ของปริมาณเถ้าหลังไฟ
ไหม้ จากเผาป่ายูคาลิปตัส ประมาณ 13,000 เฮคแตร์ในเดือนตุลาคม ปี 2013 (SW ซิดนีย,์ ออสเตรเลีย)
โดยพัฒนาดัชนีสเปกตรัม เพือ่ สะท้อนปริมาณเถ้า:ดัชนีเถ้าไฟป่า (NWAI) โดยใช้ภาพถ่าย Landsat จากนัน้
จึงสร้างแบบจำลองเชิงพื้นที่ เพื่อแสดงการกระจายตัวของเถ้าหลังไฟไหม้ มีการผลิตเถ้าไฟป่าประมาณ
200,000 ตัน เครื่องมือใหม่นี้ สามารถแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการที่ดินหลังไฟป่าในอนาคตให้กับ
ภูมิภาคและปรับให้เหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้อื่นๆ (Doerr and
Chafer, 2015)
24. การรวมโมเดลการแพร่กระจายเชิงลึกกับการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร
ไฟกำลังคุกรุ่นเป็นไฟที่เผาไหม้ ไปอย่างช้าๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำ โดยมีเปลวไฟในการเผาไหม้น้อย และ
เป็นการเผาไหม้ทคี่ งทนมากทีส่ ดุ สถานการณ์ดงั ทีก่ ล่าวมามักพบในป่าพรุ ซึง่ การคุกรุน่ ของไฟในป่าพรุเป็น
สาเหตุที่ทำให้เกิดหมอก
ควั น ขึ้ น ในตะวั น ออก
เฉียงใต้ของเอเชีย และ
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ของยุโรป ในการทำแบบ
จำลอง จะใช้ฐานข้อมูล
สมบั ติ ท างความร้ อ น
การคุกรุ่นทางเคมี รวม
ถึงการทำให้แห้ง ความ
ร้อน และการย่อยสลาย
ด้วยปฏิกริ ยิ าออกซิเดชัน
ที่สามารถนำไปใช้ ในการ
ทำแบบจำลองได้ รวมไป
ถึงความเข้าใจถึงแนวโน้มทางกายภาพในการเกิดการคุกรุ่นของดินอินทรีย์หรือดินพรุ ผลของการทดลอง
ภายหลังจากการเพิ่มประสิทธิภาพแบบจำลองเชิงลึกในการสำรวจการกระจายของไฟป่าพรุภายในชั้นที่มี
ความแตกต่างกันของความชืน้ แร่ธาตุ และความหนาแน่นในป่าพรุแล้ว ผลที่ ได้ออกมาเปิดเผยให้ทราบว่า
กระบวนการเผาไหม้แบบคุกรุ่นของไฟป่าพรุสามารถกระจายตัวไปในชั้นของดินพรุที่มีความชื้นสูงได้ และ
ความชืน้ วิกฤตทีจ่ ะทำให้สญ
ู พันธุม์ คี า่ มากกว่าความชืน้ วิกฤตทีจ่ ะทำให้เกิดการเผาไหม้ (Huang and Rein,
2015)
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25. ผลของความชืน้ สัมพัทธ์ตอ่ สมบัตกิ ารกันน้ำของดินและการวัดมุมสัมผัสของดินในขณะอุน่
จุดประสงค์ของการศึกษา คือ การสำรวจความชื้นสัมพัทธ์ ในสภาพแวดล้อมมีผลอย่างไรต่อสมบัติ
การกันน้ำของดิน และมุมสัมผัสของดินทีถ่ กู เผาไหม้ ในห้องปฏิบตั กิ าร โดยตัวอย่างของดินที่ใช้เป็นตัวอย่าง
ดินทีอ่ ยู่ใต้ตน้ สนอเลปโป้ (Pinus halepensis) และไม้พมุ่ ต่างๆ จากพืน้ ที่ในสเปนตะวันออกเฉียงใต้ ในการ
วิจัยเพื่อจะจำลองสถานการณ์ ไฟป่าที่แตกต่างกัน จึงต้องให้ความร้อนในอุณหภูมิที่แตกต่างกันเป็นเวลา
20 นาที หลั ง จากนั้ น นำตั ว อย่ า งดิ น ที่ ถู ก ปรั บ สมดุ ล ในระดั บ ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ที่ แ ตกต่ า งกั น เป็ น เวลา
48 ชั่วโมง ไปเก็บในภาชนะปิดผนึกที่มีอุณหภูมิคงที่ ผลที่ ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของสมบัติกันน้ำ
ของดินขึน้ อยูก่ บั อุณหภูมิ ความร้อน และความชืน้ สัมพัทธ์ โดยทีส่ มบัตกิ ารกันน้ำของดิน หมายถึง การทีด่ นิ
ไม่จบั ตัวกับน้ำทำให้นำ้ ไม่สามารถซึมผ่านผิวของดินเข้าไปได้ (Jiménez Pinilla et al., 2015)
26. ผลกระทบของไฟป่าต่อสารอินทรีย์ในดินและสารประกอบไอโซโทป (d13C, dD, IRMS,
PY-CSIA)
ผลกระทบของการเกิดไฟป่าในอินทรียวัตถุในดิน วิเคราะห์ ไอโซโทปในดินเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่
ที่ ได้รบั ผลกระทบกับไม่ ได้รบั ผลกระทบจากสวนสาธารณะประเทศสเปน ช่วงฤดูรอ้ นปี 2012 การวิเคราะห์
ไอโซโทปของคาร์บอน (813C) และไฮโดรเจน (8D) โดยใช้ ไพโรไลซิสโดยตรง (Py-CSIA) ทำให้เกิด
การแยกอินทรียวัตถุในดิน dD และ d13C ในตัวอย่างดิน และในไพโรไลซิสได้ปล่อยสารประกอบเฉพาะ
จากแหล่งกำเนิดชีวภาพทีต่ า่ งกัน เช่น สารประกอบอะโลมาติก กรดไขมัน ลิกนิน โครงสร้างโพลีแซคคาไรด์
ข้อมูลโดยเฉพาะเกีย่ วกับเส้นทางเดินของไฟ ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเห็นได้ชดั ในไอโซโทป ของพวกไฮโดร
คาร์บอนที่มีคาร์บอนอะตอม 14-28 ผลสรุปที่ถูกนำมาอธิบายเกี่ยวกับความหมายและความแตกต่าง
ที่มีความสัมพันธ์กับวิวัฒนาการของอินทรียวัตถุในดิน และศักยภาพการแยกไอโซโทปเพื่อศึกษาผลกระทบ
ของไฟป่าในอินทรียวัตถุในดิน (Jiménez-Morillo et al., 2015)
27. เชือ้ เพลิงทีอ่ ยูบ่ ริเวณพืน้ ดินเป็นตัวการสำคัญทีจ่ ะทำให้เกิดความรุนแรงของไฟป่าพรุ
ไฟเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อระบบนิเวศป่าพรุ การเผาไหม้ป่าที่มีการจัดการสามารถช่วยในเรื่อง
ของระบบนิเวศต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามไฟ ป่าก็สง่ ผลกระทบอย่างมากต่อการปรับโครงสร้างของระบบนิเวศ
และปล่อยกาซคาร์บอนออกมาเป็นจำนวนมาก งานวิจัยที่ผ่านมาจึงเน้นในเรื่องของการทำความเข้าใจขั้น
ตอนการเปลี่ยนแปลงของการเผาไหม้ ในป่าพรุ
พบว่าความชื้นและความหนาของเชื้อเพลิง เช่น
พวกมอสและพีตเป็นปัจจัยสำคัญที่ควบคุมไฟป่า
และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จากไฟ
ที่ ไหม้ดนิ และการเปลีย่ นแปลงของคาร์บอน แสดง
ให้เห็นการนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของดิน
และผันผวนไปตามอุณหภูมิเฉลี่ยในแต่ละวัน การ
เปลีย่ นแปลงของคาร์บอน และมีเทน การค้นพบนี้
มี ผ ลกระทบอย่ า งมากในอนาคตและมี ก ารวิ จั ย
เพือ่ สร้างแบบจำลอง (Davies et al., 2015)
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28. ผลกระทบของไฟป่าต่อสารอินทรีย์ในดินและปริมาณคาร์บอน
การเปลี่ยนแปลงอินทรียวัตถุในดินระหว่างการเผาไหม้ ได้รับการทดลองภายในห้องปฏิบัติการ
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชั้นดินอินทรีย์ในช่วงที่มีไฟป่าเดือนมิถุนายน ปี 2012 ที่แคนาดา ได้มีการ
เชื่ อ มโยงการเปลี่ ย นแปลงกั บ อุ ณ หภู มิ แ ละระยะเวลาที่ เ กิ ด ไฟป่ า บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทอร์ โ มคั ป เปิ ล
สุม่ ตัวอย่าง 17 จุด เก็บดินอินทรียเ์ ริม่ ต้นตอนยังไม่มไี ฟป่า และเก็บดินจากส่วนที่ ไหม้หลังเกิดไฟป่า ดินหลัง
เกิ ด ไฟป่ า มี ส ารอิ น ทรี ย์ แ ละแร่ ธ าตุ ที่ มี ค วามเข้ ม ข้ น ของคาร์ บ อนโดยรวมสู ง กว่ า อั ต ราส่ ว นไนโตรเจน
ความร้อนสูงกว่าดินก่อนมีไฟป่า ชั้นของสารอินทรีย์ก่อนมีไฟป่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างอุณหภูมิ
และความร้อนของดิน ผลกระทบที่เกิดขึ้นพบว่า ชั้นดินอินทรีย์เป็นส่วนประกอบเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบ
มากที่สุด และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวนิเวศ สภาพภูมิอากาศ และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามระยะ
คงอยูข่ องคาร์บอน (Santin et al., 2015)
29. การเปลี่ยนแปลงด้านชีวภาพของดิน (Pyrogenic) และอินทรียวัตถุในดินบริเวณพื้นที่
ป่าสนทางตอนเหนือของรัสเซีย
การศึ ก ษาดิ น ในป่ า สนที่ มี ก ารเผาในระยะเวลาที่ แ ตกต่ า งกั น บริ เ วณสาธารณรั ฐ โคมี ซึ่ ง การ
เปลีย่ นแปลงทางชีวภาพของดิน (Pyrogenic) จะขึน้ อยูก่ บั ลักษณะของดิน ความรุนแรงในการเผาไหม้และ
ระยะเวลา โดยการเปลีย่ นแปลงทางชีวภาพของดิน (Pyrogenic) จะสังเกตเห็นได้กอ่ นความลึก 20-30 ซม.
และทำให้เถ้าถ่าน และสารอินทรีย์ Pyrogenic เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดชั้นแร่ซีเมนในดิน ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงของปริมาณการกักเก็บคาร์บอนหลังการเผา แต่ โดยปกติแล้วจะมีการเพิ่มขึ้นของคาร์บอน
ในแร่ธาตุในดินและการลดลงของซากพืช คุณภาพขององค์ประกอบอินทรียวัตถุในดินที่สะสมจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อผ่านไปหลายปีการเปลี่ยนแปลงของอินทรียวัตถุจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม ในปีแรก
ที่มีการเผา อินทรียวัตถุจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ ในชั้นแร่ ความเข้มข้นของคาร์บอนในปริมาณมากในชั้นแร่
จะไปปกคลุมสารอินทรียวัตถุ (Dymov et al., 2015)
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30. ผลกระทบของไฟในดินอินทรียแ์ ละการเปลีย่ นแปลงคาร์บอน
เมื่อเก็บตัวอย่างดินจากป่าบีชที่เมืองทัสคานี ประเทศอิตาลี แล้วนำมาวิเคราะห์สมบัติทางเคมี
และทางกายภาพ พบว่าบทบาทของไฟมีอิทธิพลต่อการเรียงตัวของชั้นดินในพื้นที่ลาดชันน้อยกว่าพื้นที่ราบ
การวิเคราะห์ทางเคมี พบว่าดินที่อยู่นอกเขตรากพืช (Bulk soil) แสดงให้เห็นว่าเถ้าถ่านส่งผลกระทบ
ทีส่ ำคัญต่อดิน คือ ทำให้ดนิ มีความเสถียร กักเก็บคาร์บอน ไนโตรเจน แลกเปลีย่ นแคตไอออน และมีความ
พร้อมของธาตุอาหารหลัก ดินที่อยู่นอกเขตรากพืช (Bulk soil) ถูกแยกด้วยความหนาแน่น โดยใช้
Na-polytungstate เพือ่ ได้อนิ ทรียวัตถุในดินทีแ่ ตกต่างกัน 3 รูปแบบ ได้แก่ อินทรียวัตถุอสิ ระ, อินทรียวัตถุ
ในดิน และอินทรียวัตถุที่มีพันธะแข็งแรงกับแร่ธาตุ แต่ละส่วนถูกวิเคราะห์หาปริมาณคาร์บอนทั้งหมดและ
ไนโตรเจนทัง้ หมด และวิเคราะห์องค์ประกอบของถ่าน (Arcenegui et al., 2015)
31. ผลกระทบจากไฟป่าต่อการสูญเสียอินทรียวัตถุในดินและองค์ประกอบของยูคาลิปตัส
ในเขตเมดิเตอร์เรเนียน
ไฟป่าก่อให้เกิดการทำลายพืชหน้าดิน ส่งผลให้เกิดการการพังทลายของหน้าดิน และเปลี่ยนแปลง
ปริมาณและคุณภาพของอินทรียวัตถุในดิน (SOM) การศึกษาในครั้งนี้เพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากไฟป่าใน
ระยะสั้ น และกลาง ต่ อ การ
เปลีย่ นแปลง OM ทัง้ ด้านปริมาณ
และคุณภาพในดินชั้นบน ในพื้นที่
สวนยูคาลิปตัส เขตเมดิเตอร์เร
เนียน ทางตอนเหนือ ตอนกลาง
ของประเทศโปรตุเกส แบ่งพื้นที่
ศึกษาออกเป็น 2 พืน้ ที่ คือ burnt
slope (EU) และ unburnt slope
(EB) พร้อมด้วยรั้วกันดินตะกอน
sediment fence (SF) ทั้ ง 2
พื้นที่ การเก็บตัวอย่างดินชั้นบน
และดิ น ตะกอนจะเก็ บ ทุ ก ๆ 6
เดือน โดยจะเริม่ เก็บทันทีหลังจาก
ที่ เ กิ ด ไฟป่ า ในเดื อ นสิ ง หาคม
2010 วิ เ คราะห์ โ ดยวิ ธี Pyrolysis-gas chromatography–mass spectrometry (Py-GC/MS)
ผลการศึกษาพบว่า ไฟป่าส่งผลต่อระดับการสูญเสียดินตะกอน ในพืน้ ที่ EU สูงกว่าพืน้ ที่ EB ถึง 30 เท่า
ในช่ว ง 25 เดือ นแรกหลังจากที่ ไฟไหม้ กระบวนการ pyrolysis แสดงให้เห็นถึงไฟป่าส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบระดับโมเลกุลของดิน อินทรียวัตถุ รวมไปถึง aromatic compounds,
nitrogenated (N) compounds, lignin-derived compounds และ polysaccharides อุณหภูมิที่
เปลีย่ นแปลงไปของอินทรียวัตถุในดินจะทำให้สารประกอบ n-alkanes ทีอ่ ยูภ่ ายในโครงสร้างดินนัน้ แตกหัก
และสลายไป ซึ่ ง การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ พ บว่ า พื้ น ที่ หลั งจากการเผาไหม้ ในระยะเวลา 2 ปี ปริมาณของ
อินทรียวัตถุบนผิวดินจะมีความสามารถในการฟืน้ ฟูสภาพกลับมาน้อยลง (Faria and Rosa, 2015)
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32. สั ณ ฐานวิ ท ยาและจุ ล สั ณ ฐานวิ ท ยาของกระบวนการ post-pyrogenic ในดิ น
ประเทศรัสเซีย
การสะสมถ่านในดินหลังจากเกิดการเผาไหม้เป็นสิง่ ที่
น่าสนใจในการศึกษาเบื้องต้นของดินในสภาวะที่มีอุณหภูมิ
รุนแรง งานวิจัยนี้จัดทำเพื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาใน
ระดั บ ใหญ่ กลาง และเล็ ก (Macro, Meso and
Micromorphology) ในการฟื้นฟูดินที่ ได้รับผลกระทบจาก
ไฟป่าทางธรรมชาติ โดยเฉพาะเมือง Togljatty ประเทศ
รัสเซีย โดยทำการศึกษาแปลงทดลอง 3 แปลง ในการ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาจากการได้รับผล
กระทบจากไฟ ได้แก่ แปลงที่ ได้รบั ไฟบนพืน้ ผิว แปลงที่ ได้
รับไฟบนเรือนยอด และแปลงควบคุม ลักษณะของถ่านใน
ดินหลังจากเกิดไฟทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอินทรียวัตถุ
ดินหลังการเผาที่ตรวจสอบพบว่ามีเนื้อดินที่แย่ลง ดินที่สมบูรณ์จะประกอบด้วยดินในชั้น Ay-Ac-C
ในขณะทีด่ นิ หลังการเผาจะมีชนั้ Aypir เข้ามาแทนทีฮ่ วิ มัส ซึง่ องค์ประกอบของดินด้านกายภาพ เคมี และ
วัฏจักรชีวภาพจะแตกต่างจากดินที่ใช้เป็นตัวควบคุม เถ้าทีเ่ กิดขึน้ มีลกั ษณะคล้ายการผสมกันของแร่ธาตุของ
ดินทีถ่ กู เผาและถ่านขนาดเล็ก แร่ธาตุทถี่ กู พบในดิน ประกอบด้วย ควอตซ์ เฟลด์สปาร์ ในกรณีทเี่ กิดไฟบน
พืน้ ผิวจะพบแร่ ไมก้า หากเกิดไฟบนเรือนยอดจะพบแคลเซียมคาร์บอเนต (Maksimova, 2015)
33. การประเมินความรุนแรงของไฟในทุง่ หญ้าในลิทวั เนีย
วัตถุประสงค์ของงานวิจยั นี้ เพือ่ การศึกษาการเคลือ่ นทีข่ องเถ้าโดยการวัดการเปลีย่ นแปลงสีของเถ้า
หลังจากไฟไหม้ทุ่งหญ้าภายในประเทศลิทัวเนียบนเนินเขาสองด้านที่ต่างกัน (หันหน้าไปทางทิศตะวันออก
(A) และทิศตะวันตกหันหน้าไปทาง (B) ภายหลังจากการเกิดไฟไหม้ 3 และ 10 วัน โดยใช้ Munsell colour
chart ในการตรวจวัด จากนัน้ จะกำหนดความระดับความรุนแรงของไฟไหม้ตามสีของซากพืชหรือสีเถ้าตาม
ลักษณะดังนี้ ค่าของซากพืชสีน้ำตาล (0), เถ้าสีดำ (1), เถ้าสีเทาเข้ม (3), เถ้าสีเทาอ่อน (5), เถ้าสีขาว
(7) และพื้นดินปราศจากสิ่งปกคลุม (9) ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังจาก 3 วันที่ ได้มีการเผาไหม้บนทาง
ลาดชัน A พืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่จะถูกปกคลุมโดยเถ้าสีดำ 50% ตามด้วยเถ้าสีเทาเข้ม 16% ซากพืชสีนำ้ ตาล 13%
เถ้าสีเทาอ่อน 11% และเถ้าสีขาวและดินปราศจากสิง่ ปกคลุม 5% ส่วนบนทางลาดชัน้ B ปกคลุมด้วยเถ้าสี
ดำ 48% เป็นส่วนใหญ่ตามด้วยเถ้าสีเทาเข้มและเถ้าเทาสีออ่ นอย่างละ 17% ซากพืชสีนำ้ ตาล 9% เถ้าขาว
7% และพืน้ ดินปราศจากสิง่ ปกคลุม 1% ภายหลังจาก 10 วันที่ ได้เกิดการเผาไหม้จะพบว่าบนพืน้ ทีล่ าดชัน
A มีเพียงเถ้าสีดำ 58% ซากพืชสีนำ้ ตาล 30% และดินปราศจากสิง่ ปกคลุม 12% เช่นเดียวกันกับพืน้ ทีล่ าด
ชัน B จะพบเถ้าสีดำ 57% ครอบคลุมเป็นส่วนใหญ่ ตามมาด้วยซากพืชสีนำ้ ตาล 32% และพืน้ ดินปราศจาก
ปกคลุม 11% ผลลัพธ์จากการศึกษาครัง้ นีจ้ ะแสดงให้เห็นว่าลมเป็นปัจจัยทีท่ ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายของเถ้า
ในลักษณะต่าง ๆ รวมไปถึงทำให้เกิดกระจายและผสมของเถ้าอีกด้วย อีกหนึง่ จุดสำคัญจากการศึกษาในครัง้
นี้คือพื้นที่ unburned patches เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันพื้นผิวดินจากผลกระทบของไฟป่าได้
(Pereira et al., 2015)
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34. การสร้างโปรตีนจากจุลินทรีย์ดินไมคอร์ ไรซา (Glomalin Related Soil Protein:
GRSP)
GRSP เป็น glycoprotein สร้างขึน้ โดย Arbuscular Mycorrhizal Fungi (AMF) กลุม่ ของ GRSP
ในการศึกษานี้เพื่อศึกษาความอ่อนไหวของ Glomalin ต่อเถ้า ภายหลังการเกิดไฟป่า ดำเนินการในเมือง
Gorga (Alicante, สเปน) บริเวณพืน้ ทีท่ ี่ ได้รบั ผลกระทบจากไฟป่า (48 เฮกแตร์) ในเดือนกรกฎาคม 2011
จัดทำแปลง 2x1 เมตร (n = 9) โดยทำการวิเคราะห์ 3 รูปแบบ คือ 1. เถ้าทีถ่ กู เก็บไว้บนผิวดิน (BC)
2. เถ้าที่ถูกกำจัดออกจากดิน (BwA) และ 3. น้ำที่ ไหลลงสู่ดิน (BR) ทำการวัดความเข้มข้นของ GRSP
ทันทีหลังจากที่เกิดไฟป่าและอีกหนึ่งปีต่อมา ความเข้มข้นต่ำสุดในการเก็บตัวอย่างดิน ปี 2012 ในแปลง
BwA การทดสอบ ANOVA-test (ความแปรปรวน) พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญระหว่าง BwA
และอีกสอง Treatment และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญระหว่าง BR และ BC ผลจากการศึกษา
จะแสดงให้เห็นว่าการมีอยู่ของเถ้าในบริเวณผิวดินจะส่งผลกระทบต่อการสะสม GRSP ซึ่งถ้าหากมีการ
กำจัดเถ้าต่างๆ ออกไปแล้ว จะทำให้มีปริมาณของ GRSP ที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากว่าเถ้าจะมีการดึง
ธาตุอาหารบางส่วนภายในดินออกไป ซึ่งผลสรุปจะชี้ ให้เห็นว่า GRSP จะมีความอ่อนไหวกับสภาพของดิน
ที่ผ่านกระบวนการเผาไหม้ ดังนั้นเราจึงสามารถใช้ค่า GRSP เป็นตัวบ่งบอกถึงสภาพของพื้นที่ป่านั้นๆ
ได้ (Lozano et al., 2015)

การจัดการดินหลังการเกิดไฟ
การฟื้นฟูดิน ทำได้ โดย
การเติมปุ๋ยอินทรีย์ การปลูก
พื ช ปุ๋ ย สด การปลู ก แฝกคลุ ม
ดิน การลดความแน่นทึบของ
ดิ น อาจใช้ ก ารไถพรวนโดย
เครื่องกลขนาดเล็กหรือรถไถ
เดินตาม เพือ่ กระตุน้ ให้โครงสร้าง
ดินดีขนึ้ ซึง่ หลังจากการเกิดไฟป่า
จะมี วิ ธี ก ารฟื้ น ฟู ส ภาพตาม
ธรรมชาติหรือการแทรกแซงใน
พื้ น ที่ ที่ มี ก ารเผา ด้ ว ยวิ ธี ก าร
ต่างๆ เช่น วิธีการรวบรวมเศษวัสดุมากองรวมกันเพื่อป้องกันปัญหาไฟไหม้แบบไร้ทิศทาง (Salvage
logging) วิธกี ารคลุมดินจะส่งผลกระทบด้านบวกต่อการปรับปรุงจุลชีววิทยาของดิน รวมทัง้ ลดการไหลบ่า
และการพังทลายของหน้าดิน (วัสดุที่ใช้ ได้แก่ เศษฟาง ขีเ้ ลือ่ ย หรือการผสมเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีล่ ะลายในน้ำ
และปลูกทันทีดว้ ยวิธกี ารฉีดพ่น (Hydro-mulching)) รวมไปถึงวิธกี ารตัด แต่ง และปลูกต้นไม้ เพือ่ ให้มกี าร
พื้นฟูกลับสู่สภาพปกติได้รวดเร็วขึ้น อาจเพิ่มสารอินทรีย์ลงไปในดินในปริมาณที่เหมาะสมต่อการฟืน้ ฟูดนิ
(Pereira et al., n.d.)
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วารสารอนุรักษ์ดินและน้ำ ขออนุญาตคัดเลือกบางคำสอน ของ พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช     
ซึง่ เทศนาแสดงธรรมะในวาระต่างๆ มาเผยแพร่ให้ผอู้ า่ นได้ทราบบ้าง ดังนี้
		 1. ธรรมเทศนา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เมือ่ วันที่ 15 เมษายน 2550
“… จิตทีม่ นั ไม่มกี ำลังของสมาธิหนุนหลัง มันรูก้ าย และเวทนายาก กายานุปสั สนา เวทนานุปสั สนา
เป็นสติปัฏฐานที่เหมาะกับสมถยานิก เหมาะกับคนเล่นฌาน ถ้าเราไม่ ได้มีฌานหนุนหลังอยู่ เรารู้กาย              
มันจะหลงไปเพ่งกาย มันจะไม่สามารถรู้กาย ด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้ จิตไม่สามารถตั้งมั่น เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูกาย           
แต่จติ จะกลายเป็นผูเ้ พ่งกายหรือผูค้ ดิ เรือ่ งกายทำได้แค่นนั้ ถ้าจิตไม่ตงั้ มัน่ สักว่ารู้ สักว่าเห็นกาย จะเห็นธาตุ
ไม่ ได้ จะเห็นความเป็นธาตุของกายไม่ ได้ จะเห็นได้แต่อวัยวะ เช่นเราไปรูล้ มหายใจ เราก็จะเห็นลมหายใจ    
รูท้ อ้ งพองยุบ เราก็เห็นท้อง รูเ้ ท้า เราก็เห็นเท้า ลมหายใจ ท้อง เท้า มือ ร่างกายทัง้ ร่างกาย มันไม่ใช่รปู ตัว
จริง เป็นแค่อวัยวะ ตัวรูปแท้ๆ คือตัวธาตุทงั้ หลายเห็นยากนะการจะเห็นร่างกาย เข้าถึงความเป็นธาตุเป็น
ก้อนธาตุแท้ๆ ดูยาก ถ้าใจไม่ตงั้ มัน่ มีสมาธิหนุนหลัง ไม่เห็น …”
		 2. ธรรมเทศนา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2550
หัดไม่เอาบ้าง หัดให้คนอืน่ ซะบ้าง ถ้าหัดให้เป็นแล้ว จะรูส้ กึ ว่า การให้มคี วามสุข มากกว่าการไปแย่ง
เขา หรือหัดโกรธ ความโกรธมันเกิด เห็นไหม หัดไม่ โกรธดูบ้าง หัดมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตรบ้าง
มองคนอืน่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ใช่มองแบบเหยียดเขา กดเขา รังแกเขา ข่มเหงเขา เพือ่ กูจะได้เด่นเหนือคน
อื่นอะไรแบบนี้ จิตใจเต็มไปด้วยกิเลส เต็มไปด้วยความเร่าร้อน พยายามมองคนอื่นด้วยสายตาที่เป็นมิตร
บ้าง เสมอกันนะแต่ละคน ทำใจให้เสมอกัน เราก็ตอ้ งดู คนอืน่ เขาก็รกั ความสุข เกลียดความทุกข์เหมือนกัน
อย่ารังแกกัน ใจก็คอ่ ยๆ มีความรูส้ กึ เป็นมิตร เมตตาอาทรต่อกัน จิตใจก็รม่ เย็นเป็นสุข ถ้าใครเข้าใกล้เรา
เขาก็มคี วามสุขไปด้วย
		 3. ธรรมเทศนา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2550
ถ้าเราเคยสร้างทานบารมี เคยสละอย่างพระเวสสันดร สละสมบัติ สละลูก สละเมีย กระทั่งชีวิตก็
กล้าสละถึงนาทีสดุ ท้าย มันจะกล้าสละชีวติ เพือ่ ธรรมะ แต่ถา้ เรารักตัวเอง หวงตัวเองสุดขีดเลย กลัวทุกข์
กลัวยาก สารพัด มันจะไม่กล้า ใจมันจะท้อถอยออกมา มันจะข้ามภพข้ามชาติไม่ ไหว หรืออย่างเรามีขนั ติ
บารมี เราฝึกความอดทนอดกลั้น ในนาทีที่จะแตกหักความทุกข์มันท่วมท้น ทุกข์บดขยี้เราปางตาย เรา         
จะอดทนอดกลัน้ ได้ ไหม หรือเราจะถอย ถ้าถอยเราจะมาอยูก่ บั โลกอย่างมีความสุขมากเลย มีความสุขเยอะ
เพราะว่าจิตใจทีม่ นั เป็นผูร้ ผู้ ตู้ นื่ ผูเ้ บิกบาน จะมีแต่ความสุขเยอะมาก แต่วา่ มันจะต้องไปเกิดอีก ข้ามภพข้าม
ชาติไม่ ได้ เรามีสจั จะไหม เรามีอธิษฐานบารมีไหม คือความตัง้ ใจมัน่ สูแ้ ล้วไม่ถอย คุณงามความดีทยี่ งิ่ ใหญ่
เหล่านี้ เราเอามาใช้ ในนาทีที่เราจะข้ามภพข้ามชาติ คุณงามความดีที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ มันเกิดจากคุณงาม
ความดีเล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราหัดสร้างกันนัน่ เอง
ถ้าใจเรามีสมั มาสมาธิ มันจะตัง้ มัน่ สักว่ารู้ สักว่าเห็น ปัญญามันจะเกิด จะเห็นเลยว่าทุกอย่างนี้ ไม่ใช่
ตัวเรา แต่ถ้าใจเราไม่มีสัมมาสมาธิ ไม่ตั้งมั่น ไปดูอะไรมันก็จะเป็นเราไปหมดเลย เห็นความโกรธเกิดขึ้น             
มันก็เป็นเราโกรธ เห็นขามันเมื่อย ก็เป็นขาของเราเมื่อย จะเป็นอย่างนี้ตลอด งั้นเวลาที่ ใจเราไม่ตั้งมั่น               
ไปรู้สิ่งต่างๆ จะสะสมความรู้สึกผิดๆ ความเห็นผิดๆตลอดเวลาเลย สะสมว่ามันมีตัวเรา มันมีตัวเรา               

วารสารอนุรกั ษ์ดนิ และน้ำ ปีที่ 34 ฉบับที่ 2 เมษายน 2562

JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION Vol.34 No.2 April 2019

แต่ถ้าเรามีสติถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาสติ มีสมาธิถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิ ปัญญาที่เกิดขึ้นจะเป็นสัมมา
ทิฏฐิ เป็นปัญญาทีถ่ กู ต้อง ปัญญาทีถ่ กู ต้องก็คอื การทีเ่ ราเห็นว่า กายกับใจนี้ ไม่ใช่ตวั เรา
4. ธรรมเทศนา ณ วัดสวนสันติธรรม พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เมื่อวันที่ 10
พฤศจิกายน 2556
“… เข้าใจหลักของการปฏิบตั นิ ะ ลงมือทำ ยิง่ เราปฏิบตั ิ แรงของเราก็จะค่อยมากขึน้ ๆ กำลัง จรวด
มันจะออกจากโลกได้ มันต้องใช้แรง มีกำลังมากๆ หลุดออกไปได้ จิตก็ต้องมีพลังมาก ในการที่จะถอดตัว
ออกจากสังสารวัฏได้ แต่ก่อนเขาไม่ค่อยสอนกันนะ แต่ก่อน สอนฆราวาส ทำทาน ถือศีล อย่างเก่งก็นั่ง
สมาธิ ฆราวาสนะ ถ้าเห็นทุกข์ เห็นโทษ ของการมีชีวิตอยู่ทุกๆ วันนี้ มีแต่ทุกข์ มันก็อยากพ้นเหมือนกัน
ถ้าเราบอกทางให้ ร้อยคนจะหลุดไปได้ซักครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่บอกเลยก็ ไปไม่ ได้ซักคน หลวงพ่อถึงสอนพวกเรา
คือสิ่งที่ครูบาอาจารย์แต่ก่อน สอนกับพระ แต่อย่างหลวงพ่อภาวนาจริงจัง เข้าหาครูบาอาจารย์นะ
ท่านสอนอย่างนี้เลย ท่านไม่ ได้มาสอน ทำทาน ถือศีล นั่งสมาธิ สอนเรื่องเจริญปัญญา เรื่องมรรคผล
นิพพาน แล้วนึกดู ฆราวาสก็ทำได้นะ ฆราวาสสมัยพุทธกาลทำไมเขาทำได้ ฆราวาสยุคนีม้ นั จะโง่ขนาดนัน้
เลยหรือ ทำไม่ ได้เลย ร้อยคนได้ฟัง น่าจะได้ซักครึ่งกว่าๆ ถ้าได้ฟัง เกินครึ่ง เนี่ยทำได้ ถ้าสนใจจะทำนะ
บางคนไม่สนใจทำเราไปเทศน์ ร้อยคนมันก็ ไม่ฟัง ฟังคนเดียวสองคน แล้วก็ ไม่ค่อยทำ คือถ้าคนสนใจนะ
ตัง้ ใจฟัง ลงมือทำ น่าจะได้เกินครึง่ หลวงพ่อสอนละเอียดมาก ควรจะทำได้ มันไม่เหลือวิสยั หรอกทีม่ นุษย์
ธรรมดา จะทำได้…”
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		 5. ธรรมเทศนา พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช เมือ่ วันที่ 12 มกราคม 2557
เจริญเมตตาไป นึกไปเรือ่ ยๆ เบือ้ งต้นนึกเอาก่อน สัตว์ทงั้ หลายเป็นสุขเป็นสุขเถิด นึกๆ ไปแค่นี้ ต่อไป
ใจจะค่อยๆ น้อมไป แล้วถ้าเมื่อไหร่ ใจเห็นสัตว์ทั้งหลายน่าสงสาร ความเมตตาจะมหาศาล จะเห็นสัตว์
ทั้งหลาย มนุษย์ทั้งหลาย เต็มไปด้วยความทุกข์ คือทุกคนที่ ไม่รู้จักเมตตาคนอื่นนะ เห็นแต่ตัวเองทุกข์              
ไม่เห็นคนอืน่ เขาก็ทกุ ข์ ถ้าเมือ่ ไหร่เราเห็นว่า คนอืน่ เขาก็ทกุ ข์ ทุกข์นา่ สงสารมาก เมตตาจะเกิดขึน้ อัตโนมัติ
		 เราต้องรูว้ า่ เรามีจดุ อ่อนอะไร จุดแข็งอะไร ถ้าเรารู้ เราก็ดู เราก็หากรรมฐานทีเ่ หมาะกับเรา อย่าง
เรารูแ้ ล้วว่า จิตเราไม่ตงั้ มัน่ พอ จิตเราฟุง้ ไป ไม่มแี รงทำกรรมฐาน ก็ทำฝึกจิตให้มแี รง แล้วก็มาดูวา่ กรรม
ฐานอะไรที่เหมาะกับเรา ไม่ต้องเลียนแบบคนอื่นดูเอาเอง การฝึกจิตให้มีสมาธิมีสองลักษณะ อันหนึ่งให้            
จิตสงบ อันหนึง่ ให้จติ ตัง้ มัน่ ถ้าจิตเราฟุง้ ซ่านมาก เราฝึกให้จติ สงบ วิธฝี กึ ให้สงบคือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์
อันเดียว ทีม่ คี วามสุขอยูต่ อ่ เนือ่ ง แล้วเป็นอารมณ์ที่ ไม่เป็นอกุศล เป็นอารมณ์ทดี่ ๆี ถ้าเราพุทโธแล้วมีความ
สุข เราก็พุทโธไป จิตเราก็สงบ รู้ลมหายใจแล้วมีความสุข จิตก็สงบ เราดูเอา บางคนสวดมนต์ ไปเรื่อย            
จิตก็สงบ   เพราะว่ามีความสุข อีกสมาธิหนึง่ ก็คอื การฝึกจิตให้ตงั้ มัน่ จิตไหลแล้วรู้ จิตไหลแล้วรู้ ทำกรรม
ฐานอย่างหนึง่ จิตไหลแล้วรู้ มันจะตัง้ มัน่ ฝึกสมาธิให้ ได้ทงั้ สองอันดีทสี่ ดุ แล้ว อันหนึง่ ไว้พกั ผ่อน อันหนึง่ ไว้
เดินปัญญา
		 6. เนือ้ หาส่วนหนึง่ จากหนังสือ “วิธกี ารปฏิบตั ธิ รรม” พระอาจารย์ปราโมทย์ ปาโมชฺโช
หากเมื่อใดจิตปล่อยวางจิต จิตก็จะปล่อยวางขันธ์ และโลกได้ทั้งหมด และไม่ยึดถืออะไรในโลกอีก
เหมือนคนขายลูกโป่งสวรรค์ เขาใช้มือข้างเดียวกำปลายเชือกไว้ ก็สามารถกุมลูกโป่งสวรรค์ ได้ทั้งหมด              
แค่แบมือทีเดียว ลูกโป่งสวรรค์กถ็ กู ปล่อยทิง้ ทัง้ หมดในพริบตา
ทีเ่ ราจมอยู่ในความทุกข์ ไม่รจู้ กั เลิก เพราะใจเราไม่ยอมรับความจริง ใจเราไม่เห็นความจริง ความจริง
ของชีวิตคือ ในกายในใจนี้ มีแต่ของไม่เที่ยง มีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา มีแต่ของที่ควบคุมไม่ ได้  
บังคับไม่ ได้ ไม่เป็นไปตามใจปรารถนา นีค่ อื ความจริงของชีวติ ร่างกายต้องแก่ ร่างกายต้องเจ็บ ร่างกาย
ต้องตาย จิตใจของเราต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รัก ต้องเจอสิ่งที่ ไม่รัก ต้องมีความผิดหวัง มีความโศกเศร้า
รำพัน มีความไม่สบายกาย มีความไม่สบายใจ มีความคับแค้นใจ สิง่ เหล่านีเ้ ป็นความจริง ทีว่ นเวียนอยู่ใน
ชีวติ ของเราตลอดเวลา ถ้าเราเข้าใจความเป็นจริงของชีวติ ได้ จิตใจยอมรับความจริงได้ เช่น ยอมรับได้วา่
เราต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากสิง่ ทีร่ กั ต้องประสบกับสิง่ ที่ ไม่รกั ต้องสมปรารถนาบ้าง
ไม่สมปรารถนาบ้าง ความปรารถนานัน้ ไม่มที สี นิ้ สุดเลย แต่สดุ ท้ายก็คอื ไม่สมปรารถนานัน่ แหละ เพราะว่า
พอได้อย่างนี้ ก็ขยายความต้องการไปเรือ่ ยๆ ชีวติ ก็จะจมในความทุกข์ เราต้องมาเรียนให้เห็นความจริงของ
ชีวติ

