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บทคัดยอ
การศึกษาการชะพาคารบอนจากหนาดินประเทศไทย ดําเนินการโดยการใชสมการคณิตศาสตร และ
การติดตามการสูญเสียคารบอนในดินจากนอยไปจนถึงมากสุด 3 แนวทาง กลาวคือ จากการหายใจของจุลินทรีย
ดินที่ใชคารบอน เปนแหลงอาหาร การติดตามการเผาเศษพืชทางการเกษตร และการสูญเสียหนาดินจากการ
ชะลางพังทลายของดิน ในปริมาณมากตอป ตามลําดับ การใชสมการทางคณิตศาสตรคํานวณคาการสูญเสียดิน
โดยทํ า การวิ เ คราะห ห าปริ ม าณคาร บ อนจากบั ญ ชี เ ศษพื ช อย า งละเอี ย ด ซึ่ ง จะตกลงสู ห น า ดิ น ทุ ก ป ต ลอด
ระยะเวลาทําการวิจัยตั้งแต 2553-2555 การคํานวณดังกลาว ใชหลักสมดุลมวล (Mass Balance) นอกจากนี้ยัง
ทําการทดสอบสมมุติฐานผลตางระหวางคาเฉลี่ยทั้ง 6 ภาคทั่วประเทศ โดยใชคา T-Test ของคาเฉลี่ย C, H, O,
N, S ทั้งในดินและในพืช และอัตราการหายใจของดิน ทําใหสามารถสรุปผลการเสียหนาดินประเทศไทยไดดังนี้
ปริมาณคารบอนที่ไดรับจากเศษวัสดุทางการเกษตรของประเทศไทย 321 ลานไร และมีพื้นที่
เกษตรกรรม 198.27 ลานไร หรือประมาณ 62% กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายและเปาหมายในการลดปญหา
ภาวะโลกรอนโดยมีมาตรการ ในการพยายามเก็บกักคารบอนลงสูดิน (Carbon Storage or Sequestration)
สามารถวิเคราะหหาปริมาณคารบอนของพืชเศรษฐกิจ 30 ชนิด โดยเครื่อง Elemental Analyzer ซึ่งมีคา
คารบอนในเศษพืชระหวาง 6.63 – 53.37 %C คิดเปนปริมาณเศษพืชกวา 255.27 ลานตัน/ป หรือคิดเปน
คารบอนทั้งหมดในเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งประเทศได 93.48 ลานตันคารบอน/ป
เมื่อทําการติดตามตรวจวัดปริมาณคารบอนในดินทางภาคเกษตร 62% ของพื้นที่ทั้งประเทศ พบวา มี
ปริมาณคารบอนในดินจากภาคเกษตร ประมาณ 666.99 - 766.95 ลานตันคารบอน/ป การสูญเสียคารบอนใน
ดินประการแรกเกิดจาก การหายใจของจุลินทรียดินในพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 1.88 - 2.20 ตันคารบอน/ป
หรือ 6.89 - 8.05 ตันคารบอนบอนไดออกไซด/ป ประการที่สองจากการเผาเศษพืชโดยการจุดไฟเผาและหรือจาก
ไฟป า ที่ เ กิ ด เองตามธรรมชาติ ประมาณ 1-2 ล า นตั น คาร บ อน/ป หรื อ คิ ด เป น 3.67 – 7.33 ล า นตั น
คารบอนไดออกไซด/ป ประการสุดทาย จากการชะลางพังทลายของหนาดินทําใหสูญเสียคารบอนออกจากหนา
ดินคิดเปนเนื้อ ดิน 589.86 และ 530.18 ลานตัน/ป ในป 2554 และป 2555 ตามลําดับ คิดเปนการสูญเสีย
คารบอนออกจากดินเทากับ 11.20 และ 10.07 ลานตันคารบอน/ป ตามลําดับ สรุปการสูญเสียคารบอนออกจาก
ดินไมต่ํากวาปละ 11.07 - 13.20 ลานตันคารบอน/ป ซึ่งเศษพืชที่อยูเหนือผิวดินมี 93.48 ลานตันคารบอน/ป โดย
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ประมาณ 86 % ของเศษพืชที่มีคารบอนไดถูกนําไปใชประโยชนดานพลังงาน และนําไปใชผลิตแผนวัสดุเพื่องาน
กอสราง พืชอาหารสัตว และสวนหนึ่งใชในการเกษตรเพื่อเปนปุยหมัก เปนลําดับ อาจสรุปไดวาเกิดการสูญเสีย
คารบอนทางภาคเกษตรปละ 14% ตอป ทําใหเชื่อไดวาจะยังคงมีคารบอนเติมเต็มสูดินไมต่ํากวาการสูญเสียปละ
14% หรือ 11.07 - 13.20±2.13 ลานตันคารบอน/ป จึงจะสามารถรักษาระดับของคารบอนทั้งประเทศ 666.99 766.95 ลานตันคารบอน/ป

ABSTRACT
Thai soil erosion and soil carbon loss inventory is carried out in Thailand. Using mathematical
model identifies soil carbon loss that delineates from slightly to severely of carbon losses from soil.
Soil carbon losses consist of three major groups such as soil respiration from microorganisms as
heterotrophic soil microorganism that uses soil carbon as substrate. Secondly, anthropogenic and
natural fire occurs in agricultural land areas. The last one, soil erosion is a main loss of soil carbon
losses. Not only mathematical model but also monitor soil carbon takes soil and plant samples during
2010-2012 and mass balance theory involve and summarized as follow. Moreover, The T-Test for
comparing means that is C, H, O, N, S in soils and plants samplings and soil respiration is concerned
to compare in six regions.
The results show that Thai agricultural litters have gotten 255.27 million ton/year or 93.48
million ton carbon/year (100% C/year). Total land areas of Thailand are 513,115 km2 and 62%
(318,131 km2) are agricultural land areas. Land development department plans to reduce global
warming impact from CO2 emission. Carbon sequestration as carbon storage into the soil is
interesting. 30 Plant types are collected and analyzed by Elemental Analyzer. The plant carbon
content is 6.63 - 53.37 %C.
Thailand is 513,115 km2 of total land areas. The agricultural land areas are 318,131 km2 (62%
of total land areas). There are 666.99-766.95 million ton carbon/year from soil surface. Soil respiration
emits CO2 6.89-8.05 ton carbon/year or equal to 1.88-2.20 ton carbon/year. Secondly, anthropogenic
and natural fire emits 3.67 – 7.33 million ton CO2 /year or 1 – 2 million ton carbon/year. Finally, soil
erosion of Thailand is the highest losses from soil surface at least 111.07 – 13.20 million ton
carbon/year. 86% of total organic litter (Total C 93.48 million ton carbon/year= 100%) is used for Bioenergy, particle material in construction, animal feed stock and compost for agriculture. 14% of total
carbon is fulfilled in to the soil to store carbon flux or carbon storage. At least 11.07-13.20 ± 2.13
million ton carbon/year is a figure to equilibrium or mass balance in soil of Thailand.
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คํานํา
การประเมินการชะลางพังทลายของดินโดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร ที่สรางขึ้นบนสมมติฐาน ณ
เหตุการณชวงหนึ่งๆ รวมกับการใชเทคโนโลยีเทคนิคการสํารวจระยะไกล (Remote Sensing) และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) จะสามารถชวยบงชี้การสูญเสียดิน และคารบอนในหนาดิน โดยกระบวนการชะลาง
พังทลายของดิน ในแตละระดับความรุนแรงได จึงทําการศึกษา “การติดตามการชะพาคารบอนหนาดินจากการ
ชะลางพังทลายของดิน”นี้ขึ้น เพื่อสามารถนําขอมูลดังกลาวมาวางแผน บริหารจัดการทรัพยากรดิน และการใช
ประโยชนที่ดินไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป ในการศึกษาปริมาณการสูญเสียคารบอนของดิน และระดับความ
รุนแรงของการชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยโดยใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรของแบบจําลอง Morgan
et al. 1984 หรือแบบจําลอง MMF ซึ่งเปนแบบจําลองประเภท Mixed Model ระหวางEmpirical base กับ
Physical base Model โดยนําแบบจําลองมาประยุกตใชกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร รวมกับการสํารวจ
ภาคสนาม โดยใชขอมูลในรูปขอมูลดิจิตอลทั้งขอมูลที่เปนแผนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร และขอมูลรูปแบบ
อื่นๆ ที่มีพิกัดภูมิศาสตรที่แนนอน แลวนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงพื้นที่ เพื่อประเมินระดับความรุนแรงของการชะ
ลางพังทลายของดินในประเทศไทย โดยอาศัยปจจัยของสภาพภูมิอากาศ และปจจัยที่เกี่ยวของกับดินมาใชใน
การพิจารณา ซึ่งจะทําการแยกประเมินปริมาณการสูญเสียดินออกเปน 2 กระบวนการ ตามหลักการวิเคราะหของ
แบบจําลอง MMF คือ ปริมาณดินที่สามารถถูกกัดชะดวยน้ําฝนจากกระบวนการแตกกระจายของดิน (Soil
detachment) และปริมาณดินที่สามารถถูกเคลื่อนยายดวยน้ําไหลบาหนาดินจากกระบวนการพัดพาอนุภาคดินที่
แตกกระจาย (Soil transportation) โดยสวนที่มีปริมาณดินนอยกวาจะถือวาเปนตัวจํากัดปริมาณดินที่จะถูกชะ
ลา งพังทลายในพื้ นที่ศึ กษา และถือ เปน ปริม าณดิ นที่จ ะสูญ เสีย ไปในพื้น ที่ศึกษาอั นเนื่ อ งมาจากการชะลา ง
พังทลายของดิน การใชขอ มูลในรูปแบบของระบบสารสนเทศภูมิศาสตรประกอบดวยปจจัยทางดานสภาพ
ภูมิอากาศ (Climatic factor) เชน ปริมาณน้ําฝนรายป (Annual rainfall) จํานวนวันฝนตกในรอบป (Rainy day)
เปนตน และปจจัยทางดานดิน (Soil factor) เชน คาความหนาแนนรวมของดิน (bulk density) คาความจุ
ความชื้นของดินที่ระดับสนาม (Moisture storage at field capacity) เปนตน โดยกอนการวิเคราะหขอมูล ขอมูล
ในแตละปจจัยจะถูกนํามาเตรียมเปนชั้นขอมูลในรูปแบบ vector ซึ่งเก็บเชื่อมโยงขอมูลแบบฐานขอมูลลักษณะ
สัมพันธ (Attribute database) และรูปแบบ raster ซึ่งแสดงขอมูลดวยฐานขอมูลภาพ (Graphic database) โดย
หลังจากเตรียมขอมูลในแตละชั้นขอมูลแลว จะนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) ดวย
โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตรตางๆ ตามเงื่อนไขของแบบจําลองทางคณิตศาสตรของ Morgan et al.
1984 โดยขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเชิงพื้นที่ จะแสดงถึงระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดินใน
ประเทศไทย ซึ่งแบงออกเปนความรุนแรง 5 ระดับ ตั้งแตรุนแรงนอยมากจนถึงรุนแรงมาก และแยกระดับความ
รุนแรงระหวางพื้นที่ราบและพื้นที่สูงออกจากกันรวมเปน 10 ระดับ ตามการแบงระดับความรุนแรงของการชะลาง
พังทลายของดินที่กรมพัฒนาที่ดินไดกําหนดไว
สําหรับการศึกษาปริมาณการสูญเสียคารบอนของดิน จะดําเนินการโดยการกําหนดจุดทดสอบจากแผน
ที่พื้นที่เสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลายของดิน เก็บตัวอยางและเฝาติดตามตรวจสอบและประเมินปริมาณ
คารบอนที่สูญเสีย อันเนื่องมาจากกระบวนการชะลางพังทลายของดิน และตรวจสอบผลความถูกตองจากแผนที่
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โดยผลการศึกษาที่ไดจะนําไปใชในการวางแนวทางปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดจากการชะลางพังทลายของ
ดินตอประชาชนในพื้นที่ตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาการสูญเสียคารบอนตามระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน
2. ศึกษาปจจัยตางๆ มีผลตอการทําใหเกิดการสูญเสียคารบอนออกจากดิน
3. ศึกษาปริมาณและพลวัตรของคารบอนในดิน (Carbon Sequestration and Dynamic)
การตรวจเอกสาร
การชะลางพังทลายของดิน (Erosion) เปนกระบวนการที่เกิดจากการที่มีแรง ซึ่งอาจเกิดจากน้ํา ลม หรือ
แรงโนมถวงของโลก มากระทําใหวัตถุธาตุหรือสารแตกแยกออกจากกัน แลวเคลื่อนยายอนุภาคของดินหรือสาร
หรือวัตถุธาตุดังกลาวไปตกตะกอนทับถมอีกแหงหนึ่ง (นิพนธ, 2545) ปจจุบันไดมีหนวยงานตางๆ ดําเนินการวิจัย
เพื่ อ การประเมิ น และทํ า นายการชะล า งพั ง ทลายของดิ น โดยใชแ บบจํ า ลองทางคณิ ต ศาสตร (Mathematic
model) และระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) มาประยุกตใช โดยในเบื้องตน ไดแก สมการการสูญเสียดิน
สากล หรือ USLE (Universal Soil Loss Equation) ซึ่งเปนสมการเอมไพริคอล (Empirical model) ที่ไดจาก
แปลงทดลองทั่วสหรัฐอเมริกามากกวา 10,000 แปลงตอป (Wischmeier and Smith, 1965) จึงมีการนําสมการนี้
ไปใชกันอยางแพรหลายในการวางแผนใชประโยชนที่ดิน และคาดคะเนปริมาณตะกอนจากพื้นที่ จากนั้นจึงมีการ
พัฒนาสมการอื่นๆ ตอมา ไดแก สมการ MUSLE ที่จัดทําในป 1977 โดย Williams and Berndt ที่ใชในการหา
สมรรถนะการกัดชะ (Detachment capacity) และสมรรถนะในการเคลื่อนยายตะกอน (Transport capacity)
เพื่อนําไปประยุกตใชหาการพัดพาตะกอนจากยอดเขาลงสูรองน้ํา
นอกจากการติดตามการสูญเสียคารบอนในดินจากการชะลางพังทลายของดินแลวยังสามารถติดตาม
จากการหายใจของจุลินทรียดินที่ใชคารบอนเปนแหลงอาหาร และจากการเผาเศษพืชโดยการจุดไฟเผาหรือจาก
ไฟปาที่เกิดเองตามธรรมชาติ ซึ่งการติดตามจากการหายใจของจุลินทรียดินสามารถแบงไดเปน 5 ระดับชั้น ตั้งแต
ไมมีปฏิกิริยาใดๆ ทางดิน (อัตราหายใจมีคา 0 mgCO2-C/cm2/s) จนถึงมีกิจกรรมทางดินคอนขางสูง (อัตรา
หายใจมีคามากกวา 63.104 mgCO2-C/cm2/s) ซึ่งเกิดจากการมีปริมาณอินทรีวัตถุหรือปุยคอกสูง (Woods End
Research, 1977)
การติดตามการสูญเสียคารบอนในดินจากการเผาไหมในพื้นที่ปาในป 2553 มีพื้นที่ปาที่ถูกไฟไหม
83,176 ไร คิดเปนปริมาณคารบอนเฉลี่ย 773,536.80 ตันคารบอน ในป 2554 มีพื้นที่ปาที่ถูกไฟไหม 25,489.10
ไร คิดเปนปริมาณคารบอนเฉลี่ย 237,048.63 ตันคารบอน และในป 2555 มีพื้นที่ปาที่ถูกไฟไหมเฉลี่ย 47,899.20
ไร คิดเปนปริมาณคารบอนเฉลี่ย 445,462.56 ตันคารบอน (สํานักปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา, 2556)

อุปกรณและวิธีการ
วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ศึกษาการสูญเสียคารบอนตามระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน
2. ศึกษาการสูญเสียคารบอนในดินจากอัตราการหายใจของดิน
3. ศึกษาการสูญเสียคารบอนในดินจากการเกิดจุดไฟไหม (Hotspot)
4. ศึกษาสะสมคารบอนในพืช
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5. ศึกษาการสะสมคารบอนในดิน
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
1. การเตรียมและรวบรวมขอมูลใชในการศึกษา ประกอบดวยขอมูลทั้งในรูปแบบที่เปนแผนที่ของระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร ขอมูลดิจิตอลที่มีพิกัดของจุดขอมูลที่แนนอน และขอมูลในเบื้องตนเกี่ยวกับปจจัยตางๆ ที่มี
อิทธิพลตอความรุนแรงของการเกิดจุดไฟไหม
2. คัดเลือกจุดเฝาติดตามในแตละพื้นที่ดวยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร และกําหนดจํานวนการเก็บ
ตัวอยางในแตละระดับพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดการชะลางพังทลายในแตละประเภทของดิน
3. การดําเนินการวิจัย โดยวางแปลงเก็บตัวอยางขนาด 1X1 ตารางเมตร เก็บตัวอยางเศษวัสดุที่รวง
หลนลงสูพื้น เก็บตัวอยางดินโดยใชชุดเก็บแบบไมทําลายโครงสราง และสุมเก็บตัวอยางดินเพิ่มเติม โดยใชจอบ
เสียมหรือพลั่วขุดหลุมเปนรูป V (ตัววี) ใหลึกในแนวดิ่งประมาณ 15 เซนติเมตร
4. นําตัวอยางดินและพืชวิเคราะหหาปริมาณ C, H, O, N และ S โดยเครื่อง Elemental Analyzer
5. ปรับความชื้นตัวอยางดินที่เก็บแบบไมทําลายโครงสรางใหมีความชื้น 25% และวัดอัตราการหายใจ
ของดินโดยเครื่อง LI-COR รุน LI-840 Gas Analyzer และคํานวณหาอัตราการปลดปลอยคารบอนไดออกไซด ณ
ชวงเวลาตางๆ ของดิน
6. วิเคราะหขอมูลปริมาณคารบอนที่สูญเสียจากการเกิดจุดไฟไหม
ปริมาณคารบอนในพื้นที่ไฟไหมปา = พื้นที่ไฟไหมปา (ไร) × ปริมาณคารบอนที่สะสมจากชีวมวลใน
ปาโดยเฉลี่ย (ตันC/ไร/ป)
อัตราสวนระหวางพื้นที่ปาที่เสียหายตอจํานวนจุดที่เกิดไฟปา = พื้นที่ปาที่เกิดไฟปา (ไร) /จํานวนจุด
ไฟไหมในพื้นทีป่ า (จุด)
อัตราสวนระหวางพื้นที่เกษตรกรรมที่เสียหายตอจํานวนจุดที่เกิดอัคคีภัย = พื้นที่ทางการเกษตรที่เกิด
อัคคีภัย (ไร) /จํานวนจุดไหมไฟในพื้นที่เกษตรกรรม (จุด)
7. วิเคราะหขอมูลการสะสมคารบอนจากเศษพืช โดยสามารถคํานวณหาปริมาณคารบอนอินทรียใน
พืชไดดังนี้
8. วิเคราะหขอมูลปริมาณคารบอนที่สะสมในดินและอัตราการสะสมคารบอนในดิน
9. คํานวณการเปลี่ยนแปลงปริมาณคารบอนในดินจากการใชประโยชนที่ดินของประเทศไทย
∆Clut = ∆CAB + ∆CRES +∆CFIRE + ∆CEROS + ∆CERRO + ∆CSO
10. การจัดทําแผนที่การชะลางพังทลายของดินรายป โดยแบบจําลอง MMF วางแนวทางปองกันและ
แกไขการเกิดการชะลางพังทลายของดิน

ผลการศึกษา
1. Carbon gains
ประเทศไทยมีพื้นที่ประมาณ 321 ลานไร และมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 180 ลานไร หรือประมาณ 56
เปอรเซ็นต กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายและเปาหมายในการลดปญหาภาวะ โลกรอนโดยมีมาตรการในการ
พยายามเก็ บ กั ก คาร บ อนลงสู ดิ น (Carbon
Sequestration)
และลดปริ ม าณการปลดปล อ ยก า ซ
คารบอนไดออกไซดในภาคเกษตรกรรม
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กรมพัฒนาที่ดินจึงไดมีการศึกษาและจัดทําบัญชีเศษวัสดุทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด โดย
ดําเนินการเก็บตัวอยางดินและพืช วิเคราะหน้ําหนักสด-น้ําหนักแหง และปริมาณคารบอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน
ไนโตรเจน ซัลเฟอร โดยเครื่อง Elemental Analyzer แลววางมาตรการลดปริมาณกาซ CO2 CH4 และ N2O จาก
เศษวัสดุดังกลาว จากการศึกษาสามารถวิเคราะหหาปริมาณคารบอนของพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด ซึ่งมีคาระหวาง
6.63 – 53.37 %C แสดงดังแผนที่ 1
2. Carbon loses
2.1 การสูญเสียคารบอนตามระดับความรุนแรงของการชะลางพังทลายของดิน การศึกษาระดับ
การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทย ป พ.ศ.2554-2555 สามารถประเมินพื้นที่ที่มีปญหาการชะลาง
พังทลายของดินได โดยพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินหมายถึง พื้นที่ที่มีระดับการชะลางพังทลายใน
ระดับความรุนแรงปานกลางถึงรุนแรงมาก (ระดับ 3-5) หรือมีอัตราการชะลางพังทลายตั้งแต 5 ตันตอไรตอปขึ้น
ไป โดยพบวาประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีปญหาการชะลางพังทลายของดินในป พ.ศ. 2554 รวมเปนพื้นที่ 32.35 ลาน
ไร หรือคิดเปน 10.09 เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งประเทศ และป พ.ศ.2555 เปนพื้นที่ 31.22 ลานไร หรือคิดเปน 9.73
เปอรเซ็นต ของพื้นที่ทั้งประเทศ ซึ่งพื้นที่ดังกลาวควรมีการวางแนวทางปองกันการเกิดปญหาการชะลางพังทลาย
ของดิน โดยการวางมาตรการอนุรักษดินและน้ํารูปแบบตางในพื้นที่ เพื่อลดระดับความรุนแรงของการชะลาง
พังทลาย สําหรับแผนที่การชะลางพังทลายของดินในประเทศไทยป 2554-2555 แสดงดังแผนที่ 2 และ 3

แผนที่ 1 แสดงปริมาณคารบอน แผนที่ 2 แสดงการชะลางพังทลาย แผนที่ 3 แสดงการชะลางพังทลาย
ของพืชเศรษฐกิจ 12 ชนิด
ของดินในประเทศไทยป 2554 โดย ของดินในประเทศไทยป 2555 โดย
ของประเทศไทย เปนตัวแทนแสดง
แบบจําลอง MMF เปนตัวแทน
แบบจําลอง MMF เปนตัวแทน
Carbon gains
แสดง Carbon loses
แสดง Carbon loses
2.2 การสูญเสียคารบอนในดินจากการเกิดจุดไฟไหม (Hotspot) จากขอมูลการตรวจหาจุดความ
รอนหรือจุดไหมไฟ (Hotspot) บนพื้นโลกดวยระบบ MODIS ซึ่งติดตั้งอยูบนดาวเทียม อัควา (AQUA) และ เทอรา
(TERRA) ขององคการนาซา และจากขอมูลจุดไหมไฟในพื้นที่ปา พื้นที่เกษตรกรรม สามารถสรุปภาพรวมของการ
สู ญ เสี ย คาร บ อนจากจุ ด ไหม ไ ฟของป 2553-2555 ได ดั ง นี้ ในป 2553 มี ก ารสู ญ เสี ย คาร บ อนคิ ด เป น
1,920,462.85 ตัน โดยมาจากพื้นที่ปา 1,104,122.96 ตัน และพื้นที่เกษตรกรรม 816,339.88 ตัน ในป 2554 มี
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การสู ญ เสี ย คาร บ อนคิ ด เป น 894,073.19 ตั น โดยมาจากพื้ น ที่ ป า 415,701.25 ตั น และพื้ น ที่ เ กษตรกรรม
478,371.94 ตั น และในป 2555 มี ก ารสู ญ เสี ย คาร บ อนคิ ด เป น 1,356,630.58 ตั น โดยมาจากพื้ น ที่ ป า
807,591.73 ตัน และพื้นที่เกษตรกรรม 549,038.85 ตัน แสดงดังแผนที่ 4-6
2.3 อัตราการหายใจของดินประเทศไทย ซึ่งทําการตรวจวัดโดยเครื่อง LI-COR รุน LI-840 Gas
Analyzer พบวา ดินประเทศไทยมีอัตราการหายใจจากจุลินทรียในดินอยูระหวาง 12.47 – 30.07 mg CO2C/cm2/s แสดงดังแผนที่ 7
จากการศึกษาจะไดกราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณความชื้น (%) กับคา Coefficient ของดิน
รวน ดินทราย และดินเหนียวแบบถูกทําลายโครงสราง (disturbed soil) และไมถูกทําลายโครงสราง
(undisturbed soil) โดยพบวา เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราสวนระหวางดินแบบถูกทําลายโครงสราง
(disturbed soil) และไมถูกทําลายโครงสราง (undisturbed soil) ที่ชวงระดับความชื้น 1.01- 43.7% ของดิน
เหนียว ดินรวน และดินทราย พบวาดินเหนียวเมื่อมีการทําลายโครงสรางดินจะใหคามากกวาการที่ดินไมถูก
ทําลายโครงสรางถึง 4.92 เทา รองลงมาคือ ดินทราย 2.82 เทา และนอยที่สุดคือ ดินรวน 2.45 เทา ตามลําดับ
กราฟคา Coefficent ของดินเหนี ยวแบบ disturbed และ undisturbed core
ที่ %ความชื้ นตางๆ

กราฟคา Coefficent ของดินรวนแบบ disturbed และ undisturbed core
ที่ %ความชื้ นตางๆ
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เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยอัตราการหายใจของดินแบบถูกทําลายโครงสราง (disturbed soil) ที่ %ความชื้น
ตางๆ ไดผลการศึกษาดังภาพที่ 1 และเปรียบเทียบอัตราการหายใจเฉลี่ยแบบถูกทําลายโครงสราง (disturbed
soil) และไมถูกทําลายโครงสราง (undisturbed soil) พบวาแบบถูกทําลายโครงสราง มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 260.4
– 421.2 mg CO2-C/cm2/s ซึ่งมีคาสูงกวาแบบไมถูกทําลายโครงสราง ที่มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 250.4 – 411.5 mg
CO2-C/cm2/s เนื่องจากดินที่ถูกทําลายโครงสรางจะเกิดกิจกรรมในดินเพิ่มขึ้นจึงมีอัตราการหายใจเพิ่มสูงขึ้นโดย
ภาคใตมีอัตราการหายใจเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันตก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ แสดงดังภาพที่ 2

ภาพที่ 1 กราฟอัตราการหายใจของดิน
แบบ disturbed soil ที่ % ความชื้นตางๆ

ภาพที่ 2 กราฟอัตราการหายใจของดินแบบ
disturbed และ undisturbed soil ที่ความชืน้ 35 %
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3. Carbon storage
สรุปปริมาณการกักเก็บคารบอนลงสูดินโดยเฉลี่ยแตละป มีปริมาณ Carbon Sequestration ของ
ประเทศไทย มีคาอยูระหวาง 0.178 – 17.260 %C แสดงดังแผนที่ 8

แผนที่ 4 จุดที่เกิดไฟของประเทศ
ไทยป 2553 เปนตัวแทนแสดง
Carbon loses

แผนที่ 5 จุดที่เกิดไฟของประเทศ
ไทยป 2554 เปนตัวแทนแสดง
Carbon loses

แผนที่ 7 แสดงอัตราการหายใจ
ของดินประเทศไทย เปนตัวแทน
แสดง Carbon loses

แผนที่ 6 จุดที่เกิดไฟของประเทศ
ไทยป 2555 เปนตัวแทนแสดง
Carbon loses

แผนที่ 8 แสดงปริมาณคารบอน
ของดินประเทศไทย เปนตัวแทน
แสดง Carbon storage

สรุปผลการศึกษา
การชะพาคารบอนจากหนาดินประเทศไทย ดําเนินการโดยใชสมการคณิตศาสตร และการติดตามการ
สูญเสียคารบอนจากนอยไปจนถึงมากสุด 3 ทาง กลาวคือ การหายใจจากจุลินทรียโดยใชคารบอนจากดินเปน
แหลงอาหาร การติดตามการเผาเศษพืชทางการเกษตร และการเสียหนาดินจากการชะลางพังทลายของดินใน
ปริมาณมากตอปตามลําดับ นอกจากการใชสมการทางคณิตสาสตรคํานวณคาการสูญเสียดินแลวยังทําการ
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วิเคราะหหาปริมาณคารบอนจากบัญชีเศษพืชโดยละเอียด ซึ่งจะตกลงสูหนาดินทุกปตลอดระยะเวลาทําการวิจัย
ตั้งแต 2553-2555 โดยใชหลักสมดุลมวล (Mass Balance) ทําใหสามารถสรุปผลการเสียหนาดินประเทศไทยได
ดังนี้
1. จากการสูญเสียหนาดินในปริมาณมากตอปจากการชะลางพังทลายของดินในระดับความรุนแรง
ปานกลางถึงรุนแรงมาก (ระดับ 3-5) ทั้งในพื้นที่ราบและพื้นที่สูง ทําใหสามารถเรียงลําดับการสูญเสียคารบอน
จากการชะลางไดดังนี้ เขต 6 มีการสูญเสียมากที่สุด รองลงมา คือ เขต 11 และ 8 โดยป 2554 มีพื้นที่ที่ถูกชะลาง
ดังนี้ 16.05, 5.93 และ 5.28 ลานไร ตามลําดับ สวนป 2555 มีพื้นที่ที่ถูกชะลางดังนี้ 16.04, 5.84 และ 4.99 ลาน
ไรตามลําดับ
2. ปริมาณคารบอนที่ไดรับจากเศษวัสดุทางการเกษตรของประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 321 ลานไร
และมีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 198 ลานไร หรือประมาณ 62% กรมพัฒนาที่ดินจึงมีนโยบายและเปาหมายใน
การลดปญหาภาวะโลกรอนโดยมีมาตรการในการพยายามเก็บกักคารบอนลงสูดิน (Carbon Sequestration)
และลดปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในภาคเกษตรกรรม ตองจัดทําบัญชีเศษวัสดุทาง
การเกษตรของพืชเศรษฐกิจ 30 ชนิด โดยดําเนินการเก็บตัวอยางดินและพืช วิเคราะหน้ําหนักสด-น้ําหนักแหง
และปริมาณคารบอน ไฮโดรเจนออกซิเจน ไนโตรเจน และซัลเฟอร โดยเครื่อง Elemental Analyzer แลววาง
มาตรการลดปริมาณกาซ CO2, CH4 และ N2O จากเศษวัสดุดังกลาว จากการศึกษาสามารถวิเคราะหหา
ปริมาณคารบอนของพืชเศรษฐกิจ 30 ชนิด ซึ่งมีคาระหวาง 6.63 – 53.37 %C คิดเปนปริมาณเศษพืชกวา
255.27 ลานตัน/ป หรือคิดเปนคารบอนทั้งหมดในเศษวัสดุทางการเกษตรทั้งประเทศไทย 93.48 ลานตัน
คารบอน/ป
2.1
จากการเผาเศษพื ช โดยการจุ ด ไฟเผาและหรื อ จากไฟป า ที่ เ กิ ด เองตามธรรมชาติ
โดยประมาณ 1-2 ลานตันคารบอน/ป หรือคิดเปน 3.67 – 7.33 ลานตันคารบอนไดออกไซด/ป
2.2 การสูญเสียคารบอนในดิน อัตราการหายใจของดินประเทศไทย ซึ่งทําการตรวจวัดโดย
เครื่อง LI-COR รุน LI-840 Gas Analyzer พบวา ดินมีอัตราการหายใจจากจุลินทรียในดิน อยูระหวาง12.47 –
30.07 mgCO2-C/cm2/ เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยอัตราสวนระหวางดินแบบถูกทําลายโครงสราง (disturbed soil)
และไมถูกทําลายโครงสราง (undisturbed soil) ที่ชวงระดับความชื้น 1.01 - 43.7% ของดินเหนียว ดินรวนและ
ดินทราย พบวาดินเหนียวเมื่อมีการทําลายโครงสรางดินจะใหคามากกวาการที่ดินไมถูกทําลายโครงสรางถึง 4.92
เทา รองลงมาคือ ดินทราย 2.82 เทา และนอยที่สุดคือ ดินรวน 2.45 เทาตามลําดับ เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยอัตรา
การหายใจของดินแบบถูกทําลายโครงสรางที่เปอรเซ็นตความชื้นตางๆ พบวาที่ ความชื้น 10% ดินมีคาอัตราการ
หายใจเฉลี่ยสูงที่สุด เนื่องจากดินไดรับความชื้นเพิ่มขึ้นจากสภาวะเดิมอยางรวดเร็ว เกิดกิจกรรมในดินเพิ่มขึ้น ดิน
จึงมีอัตราการหายใจเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อเพิ่มความชื้นของดิน ดินจะมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นอยางชาๆ ซึ่งมีคาอยู
ระหวาง 333 – 340 mg CO2-C/cm2/s นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราการหายใจของดินแบบถูก
ทําลายโครงสรางและไมถูกทําลายโครงสราง ที่ความชื้น 35% พบวา แบบถูกทําลายโครงสรางมีคาเฉลี่ยอยู
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ระหวาง 260.4 – 421.2 mg CO2-C/cm2/s ซึ่งมีคาสูงกวาแบบไมถูกทําลายโครงสรางที่มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง
250.4 – 411.5 mg CO2-C/cm2/s เนื่องจากดินที่ถูกทําลายโครงสรางจะเกิดกิจกรรมในดินเพิ่มขึ้นจึงมีอัตรา
การหายใจเพิ่มสูงขึ้น โดยภาคใตมีอัตราการหายใจเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาไดแก ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาค
กลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ สรุปโดยภาพรวม การสูญเสียประการแรกจากการ
หายใจของจุลินทรียดินในพื้นที่เกษตรกรรมในปริมาณนอย โดยประมาณ 1.88 - 2.20 ตันคารบอน/ป หรือ 6.89 8.05 ตันคารบอนบอนไดออกไซด/ป
3. การกักเก็บคารบอนในดิน มีปริมาณการกักเก็บคารบอนลงสูดินของประเทศไทยโดยเฉลี่ยแตละป มี
คาอยูระหวาง 0.178 – 17.260 %C หรือคิดเปนปริมาณคารบอนในดินทั้งประเทศ สําหรับพื้นที่การเกษตร
ปริมาณ 666.99 - 766.95 ลานตันคารบอน/ป ทําใหเชื่อไดวาจะยังคงมีคารบอนเติมเต็มสูดินไมต่ํากวาการ
สูญเสียปละ 14% หรือ 11.07 – 13.20 ± 2.13 ลานตันคารบอน/ป จึงจะสามารถรักษาระดับของคารบอนทั้ง
ประเทศ 666.99 - 766.95 ลานตันคารบอน/ป อีกนัยหนึ่งกลาวคือ ประเทศไทยจําเปนตองรักษาดุลยภาพของ
ปริมาณคารบอนลงสูดินราว 11.07 – 13.20 ± 2.13 ลานตันคารบอน/ป
เอกสารอางอิง
นิพนธ ตั้งธรรม. 2545. แบบจําลองคณิตศาสตรการชะลางพังทลายของดินและมลพิษตะกอนในพื้นที่ลุมน้ํา
(Mathematical Models of Soil Erosion and Sediment Pollution in Watershed). กรุงเทพฯ: ฝาย
จัดพิมพตํารา ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร.
สํานักปองกันปราบปรามและควบคุมไฟปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช. 2556. รายงาน HOTSPOT
ลาสุด. แหลงที่มา: www.dnp.go.th/forestfire/2546/firestatistic%20Th.htm. 14 พฤษภาคม 2556.
Morgan R.P.C.,D.D.V. Morgan and H.J. Finney.,1984. A predictive model for the assessment for soil
erosion risk. J. Agri. Engng. Res., 30: 245-253 pp.
Morgan R. P. C., 2001. A simple approach to soil loss prediction. A revised Morgan–Morgan–Finney
model, United Kingdom. Catena 44: 305–322 pp.
Williams, J. R., and H. D. Berndt, 1977. Sediment yield prediction based on watershed hydrology.
Trans. Am. Soc. Aqric. Eng., 20, 1100-1104 pp.
Wischmeier, W. H., and D. D. Smith, 1965. Predicting rainfall-erosion losses fromcropland east of the
Rocky Mountains. Agr. Handbook No. 282, U.S. Dept. Agr., Washington, DC.
Woods End Research. 1997. Guide to solvita testing and managing your soil. Woods End Research
Laboratory, Inc., Mt. Vernon, ME.

