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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อมีไฟป่าและการเผามวล
ชีวภาพจากการใช้ประโยชน์ที่ดินรูปแบบต่างๆ ในพื้นที่ 18 อาเภอซึ่งอยู่ในบริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลาพูน โดยใช้แปลง
ตัวอย่างขนาด 40 x 40 เมตรต่อ 1 พื้นที่ เก็บตัวอย่างมวลชีวภาพจานวน 3 แปลงย่อย (ขนาด 1 ตารางเมตร) ต่อ
แปลง (ไร่) เพื่อเก็บตัวอย่างมวลชีวภาพเหนือพื้นดินในพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ และมวลชีวภาพที่เหลือ
จากกิจกรรมทางการเกษตร น ามาวิเคราะห์ หาปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพในห้องปฏิ บัติการและประเมิ น
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยใช้วิธีคานวณจากสมการทางคณิตศาสตร์ ผลของการวิจัยพบว่าปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากปริมาณมวลชีวภาพที่ร่วงหล่นเหนือพื้นดินตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน มี
ศักยภาพในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณแตกต่างกัน โดยพบว่า ไร่อ้อย มีปริ มาณของ
มวลชีวภาพ/พื้นที่สูงสุด คือ 1.95 ตัน/ไร่ มีปริมาณคาร์บอนเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 0.64 ตัน/ไร่ สามารถปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เฉลี่ยได้สูงสุด คือ 2.36 ตัน/ไร่ รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา
สวนป่าผสม ป่าเต็งรัง ไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้า ป่าดิบแล้ง สวนป่าไม้สัก ไร่ข้าวโพด ป่าสนเขา นาข้าว ถั่วเหลือง ข้าวไร่
และไร่ร้าง โดยมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ยเท่ากับ 1.35, 1.19, 1.17, 1.07, 0.88, 0.87, 0.85, 0.81, 0.76,
0.66, 0.60, 0.57 และ 0.44 ตัน/ไร่ ตามลาดับ
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ABSTRACT
The aim of this study was to quantify the amount of Carbon Dioxide (CO 2) emissions
from forest fires and biomass burning effects in several forms of land use. The study was
conducted in 18 districts within the Chiang Mai-Lamphun Basin area in Northern Thailand. A
randomised sampling were sampled in different land use areas of a 40 x 40 metres plot per
area. The biomass fallen over grounds of various forest types and the agricultural biomass from
farming activities were collected in three plots size 1 x 1 square metre in each area. Analysis of
organic carbon was conducted in the laboratory, then was estimated to CO2 emissions by
calculation. The results were found that CO2 amount from the biomass fallen over grounds were
depending on the different types of land use which had different capability in CO2 emissions.
The findings showed that the highest biomass was found in sugar cane areas (1.95 ton/rai) and
the highest average carbon storage in biomass was 0.64 ton/rai. CO 2 emissions from biomass
burning was found that sugar cane released the highest levels (2.36 ton/rai). First result for other
land use types were: Mixed Deciduous forest (1.35), Hill Evergreen forest (1.19), Mixed plantation
forest (1.17), Dry Dipterocarp forest (1.07), Dry Evergreen forest (0.8 8 ), Savannah forest (0.8 7 ),
Teak plantation forest (0.85), corn (0.8 1), pine forest (0.76 ), rice straw (0.66 ), soybean (0.60 ),
upland rice straw (0.57) and abandoned area (0.44), respectively.
คาสาคัญ: ชีวมวล ปริมาณคาร์บอน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แอ่งเชียงใหม่-ลาพูน
Keywords: Biomass, Carbon content, Carbondioxide, Chiang Mai-Lamphun Basin

บทนา
ปั ญ ห า โ ล ก ร้ อ น (Global warming
problem) และการเกิ ด ปรากฏการณ์ เรื อ นกระจก
(Greenhouse Effect) นี้ สาเหตุ ป ระการส าคั ญ คื อ
การเพิ่ ม ขึ้ น ของก๊ าซเรื อ นกระจก เช่ น ก๊ าซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ มีเทน และก๊าซไนตรัสออกไซด์ ลอยขึ้นไป
ปกคลุ มชั้นบรรยากาศของโลกซึ่ งก่อให้ เกิ ดการสะสม
ความร้อนในโลกและมีผลทาให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น
จากการศึกษาของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วย
การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) (1992)
ได้ รายงานเกี่ ยวกั บ ค่ าความสามารถในการท าให้ เกิ ด

ภาวะโลกร้ อ น (Global warming potential, GWP)
ของก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ซึ่ งพบว่ ามี ค่ าเท่ า กั บ 1
ขณะที่ค่า GWP ของก๊าซมีเทน มีค่าเท่ากับ 24 และของ
ก๊าซไนตรัสออกไซด์มีค่าเท่ากับ 310 ตามลาดับ ถึงแม้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะมีความสามารถทาให้เกิดภาวะ
โลกร้อนได้ น้ อยกว่าก๊ าซมี เทนและไนตรัสออกไซด์ แต่
พบว่าก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์มีอยู่ในปริมาณมหาศาล
มากกว่าก๊าซอื่นๆ อีกหลายเท่า ทั้งนี้ปริมาณคาร์บอนที่
เก็บกักไว้ จากมวลชีวภาพของพืชจะมีค่าสูงกว่าปริมาณ
คาร์ บ อนที่ เก็ บ กั ก ไว้ ในดิ น ประมาณร้ อ ยละ 15-20
นอกจากนี้อินทรียวัตถุในดินยังเป็ นแหล่งสาคั ญในการ
ปลดปล่อยก๊าซ CO2 ที่เกิดจากไฟป่า ดังนั้น จะเห็นได้ว่า

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4

อินทรียวัตถุเป็นแหล่งสาคัญในการปลดปล่อยก๊าซ CO2
สู่บรรยากาศ
ประเทศไทยเป็นประเทศที่กาลังพั ฒ นาโดย
มุ่งเน้นความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัดที่
สาคัญ คือ ผลิต ภัณ ฑ์ มวลรวมภายในประเทศ (GDP)
เป็นหลัก ทั้งนี้รายได้ของประเทศได้มาจากการพัฒนา
ทางด้ านอุ ต สาหกรรม และเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ งทางด้ า นเกษตรกรรม ซึ่ งพื ช เศรษฐกิ จ ทาง
การเกษตรที่ มีค วามสาคั ญ ได้ แก่ ข้ าว ข้ าวโพด อ้อ ย
มันสาปะหลัง โดยในการเพาะปลูกนั้นสิ่งสาคัญประการ
หนึ่งที่จะทาให้ได้ผลผลิตสูง คือ การเตรียมดินเพื่อการ
เพาะปลูกที่ต้องมีการถางพื้นที่เพื่อกาจัดวัชพืช และเศษ
พืชที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา วิธีปฏิบัติที่
สะดวก ง่ า ย และประหยั ด ทั้ ง เงิ น และแรงงานที่
เกษตรกรนิยมถือปฏิบัติมายาวนาน คือ การเผา ซึ่งการ
เผาพื้นที่ภายหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นการเร่งการปลดปล่อยปริมาณ
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์จากปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักไว้
จากพื้ น ดิ น สู่ บ รรยากาศ ซึ่ งก๊ าซคาร์บ อนไดออกไซด์
จัดเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สาคัญ ที่ก่อให้เกิดภาวะโลก
ร้อน มีรายงานว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก
พื้ น ที่ ก ารเกษตรในอี ก 50 ปี ข้ า งหน้ า อาจมี ป ริ ม าณ
มากกว่าการปลดปล่อยจากอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้ม
ลดลงถึง 8 เปอร์เซ็นต์ (Boonyanopakun and Pavasant, 2002) จากข้ อ มู ล ดั งกล่ า วชี้ ให้ เห็ น ว่ า กิ จ กรรม
ทางการเกษตรนั้นถือได้ว่าเป็นแหล่งกาเนิดสาคัญของ
ก๊าซเรือนกระจก และประเทศไทยเป็นอีกประเทศหนึ่ง
ที่มีการเพาะปลูกพืชทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆ ของ
โลก
แอ่งเชียงใหม่ -ล าพู น ลัก ษณะของพื้น ที่เป็ น
ราบระหว่ า งหุ บ เขาขนาดใหญ่ ซึ่ ง ถู ก ปิ ด ล้ อ มด้ ว ย
เทือกเขาทางทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก
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(กรมชลประทาน, 2547) และปกคลุ ม ไปด้ ว ยป่ า
หลากหลายชนิด ได้แก่ ป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ
เขา เป็นต้น สภาพอากาศที่แห้งแล้งในฤดูหนาวทาให้
เกิ ด ไฟป่ า และก่ อ ให้ เกิ ด ภาวะวิ ก ฤตของมลพิ ษ ทาง
อากาศปกคลุ มตัวเมืองเชียงใหม่และอาเภอรอบนอก
จนถึงจังหวัดลาพูนทั้งนี้นอกจากสภาพภูมิประเทศจะมี
ผลต่อการปกคลุมของหมอกควันแล้ว ลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินและพฤติกรรมของชุมชนก็ เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ก่อให้เกิดวิกฤติการณ์หมอกควันเช่นกัน

วิธีการดาเนินการวิจัย
พื้นที่ศึกษาวิจัย
แอ่งเชียงใหม่-ลาพูนอยู่ระหว่างเทือกเขาถนน
ธงชัยและเทือกเขาผีปัน น้ามีลักษณะภู มิป ระเทศเป็ น
ภู เขาล้ อมรอบมี ความหลากหลายทางชีวภาพสู งซึ่ งปก
คลุ ม ไปด้ วยป่ าหลายชนิ ด ได้ แ ก่ ป่ าเต็ งรั ง ป่ า เบญจ
พรรณ ป่าดิบเขา และพื้นที่ดังกล่าวยังมีการทานาข้าว
โดยพื้ น ที่ แ อ่ งเชี ย งใหม่ -ล าพู น ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 18
อ าเภอ ได้ แ ก่ อ าเภอเมื อ ง อ าเภอสารภี อ าเภอสั น
กาแพง อาเภอดอยสะเก็ด อาเภอสันทราย อาเภอแม่ริม
อาเภอหางดง อาเภอแม่แตง อาเภอดอยหล่อ อาเภอ
จอมทอง อาเภอแม่วาง อาเภอแม่ออน และอาเภอสัน
ป่าตองในจังหวัดเชียงใหม่ และในพื้ น ที่ จังหวัดล าพู น
ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอป่าซาง อาเภอบ้านธิ อาเภอ
บ้านโฮ่งและอาเภอแม่ทา
การเก็บตัวอย่างมวลชีวภาพ
การส ารวจด าเนิ น การโดยการเก็ บ ตั วอย่ า ง
เฉพาะมวลชี วภาพที่ ร่วงหล่ นบนพื้ นดิ น ในพื้ น ที่ ป่ าไม้
ได้แก่ใบไม้ กิ่งไม้ ดอก ผล เปลือก เมล็ด ของต้นไม้ใน
แปลงสุ่มตัวอย่าง (ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม)
และเก็บตัวอย่างมวลชีวภาพจากวัสดุที่เหลือจากการทา
การเกษตร โดยเฉพาะมวลชีวภาพที่มีแนวโน้มจะถูกเผา
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต เก็บตัวอย่างมวลชีวภาพ
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ในพื้นที่แต่ละประเภทตามรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้วยการวางแปลงขนาด 1 ตารางเมตร จานวน 3 แปลง
ต่ อ พื้ น ที่ ค รอบคลุ ม พื้ น ที่ ในแต่ ล ะอ าเภอของจั งหวั ด
เชียงใหม่ และจังหวัดลาพู น จานวน 220 จุด แบ่งเป็ น
ข้าวโพด (6 จุด) ซังข้าวไร่ (4 จุด) ตอซังข้าว (91 จุด )
ไร่อ้อย (1 จุด) ป่าเต็งรัง (34 จุด) ป่าเบญจพรรณ (32
จุด) ป่าดิบแล้ง (1 จุด) ป่าสนเขา (2 จุด) ป่าดิบเขา (10
จุด) สวนป่ าไม้ สัก (6 จุด) สวนป่ าผสม (9 จุด ) ไร่ร้าง
(13 จุด) และไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้ า (11 จุด) รวมทั้งหมด
660 แปลง จุดเก็บตัวอย่างแต่ละพื้นที่แสดงในรูปที่ 1
การศึกษาปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ
ปริมาณมวลชีวภาพเป็นส่วนตัวแปรสาคัญใน
การเก็บกักคาร์บอนในระบบนิเวศและการศึกษาการ
ปลด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สามารถประเมิน
ปริม าณ คาร์บ อนที ่เ ก็บ กัก ไว้ใ นบริเ วณนี ้ โดยน า
ตัวอย่างมวลชีวภาพที่ต้องการวิเคราะห์มาผึ่งให้แห้งใน
อุณ หภูมิห้อง ทาการบดให้มีขนาดเล็กลง จากนั้น นา
ตัว อย่า งไปวิเคราะห์ห าปริม าณคาร์บ อนโดยวิธี Dry
combustion ด้ วย เค รื่ อ ง CHNS analyser (Perkin
Elmer 2400 Series II) การห าป ริ ม าณ ค าร์ บ อน ที่
สามารถปลดปล่อยสูบ่ รรยากาศในรูป CO2 ด้วยโดยการ
คานวณจากสูตร
CO2 = %C * 6.33
เมื่อ C = ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนที่ได้จากการ
วิเคราะห์ (%) และ 6.33 คื อ ค่ าคงที่ ของ CO2 (IPCC,
2006)

ผลการวิจัย
ปริ ม าณมวลชี ว ภาพของพื ช ที่ ส ะสมอยู่ บ น
พื้ น ดิ น ในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี ป ริ ม าณแตกต่ า งกั น ไปตาม
ปั จ จั ย แวดล้ อ ม เช่ น ลั ก ษณะการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น

Research

สภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กิจกรรมของจุลินทรีย์ใน
พื้ น ที่ เป็ น ต้ น ส าหรับ ในบริเวณแอ่งเชี ย งใหม่ -ล าพู น
จากสภาพพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ทั้งลักษณะการใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น และสภาพภู มิ ป ระเทศ ผลการศึ ก ษา
ปริ ม าณมวลชี ว ภาพที่ มี อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ มี ร ายละเอี ย ด
ดังต่อไปนี้
1. ปริมาณของมวลชีวภาพ
1.1 มวลชี ว ภาพจากพื้ น ที่ ป่ า ไม้ สวนป่ า
และพื้นที่รกร้าง
พื้นที่ที่มีปริมาณมวลชีวภาพสูง ได้แก่ บริเวณ
พื้นที่มีป่าไม้อยู่เช่นพื้นที่อาเภอแม่แตง อาเภอจอมทอง
อาเภอดอยสะเก็ด และอาเภอแม่วาง ปริมาณของมวล
ชีวภาพจากการสารวจบนพื้นป่าตามแต่ละชนิดของป่า
ซึ่งทาการสารวจในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง
ป่าสนเขา ป่ าดิ บ เขา และพื้ น ที่ ก ารใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ น
ประเภทอื่นที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าไม้ ได้แก่ สวนป่า
ไม้สัก สวน ป่าผสม พื้นที่ไร่ร้าง และไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้า
เมื่ อพิ จารณาปริมาณของมวลชี วภาพตามแต่ล ะชนิ ด
ของป่าไม้ ลักษณะของสังคมพืชป่าไม้ที่มีปริมาณมวล
ชีวภาพสูงที่สุด คือ ป่าเบญจพรรณ รองลงมา ได้แก่ ป่า
ดิ บ เขา ป่ า ดิ บ แล้ ง ป่ า เต็ ง รั ง และป่ า สนเขา โดยมี
ปริมาณของมวลชีวภาพเฉลี่ยเท่ากับ 1.06, 0.92,0.91,
0.89 และ 0.87ตั น /ไร่ ตามล าดั บ ส่ ว นพื้ น ที่ ก ารใช้
ประโยชน์ ที่ ดิ น ประเภทอื่ น ที่ ใกล้ เคี ย งกั บ พื้ น ที่ ป่ า ไม้
ได้แก่ สวนป่าไม้สัก สวนป่าผสม พื้นที่ไร่ร้าง และไม้พุ่ม
สลับทุ่งหญ้า พบว่ามีปริมาณของมวลชีวภาพในสวนป่า
ผสมมี ป ริ ม าณสู งที่ สุ ด คื อ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.18 ตั น /ไร่
รองลงมา ได้แก่ สวนป่าไม้สัก ไม้พุ่ม สลับทุ่งหญ้า และ
พื้ นที่ ไร่ร้าง มี ปริมาณมวลชี วภาพเฉลี่ย เท่ ากั บ 0.90,
0.68 และ 0.46 ตัน/ไร่ ตามลาดับ (รูปที่ 2)

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4

รูปที่ 1
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พื้นที่ศึกษาวิจัยและจุดเก็บตัวอย่างมวลชีวภาพในแอ่งเชียงใหม่-ลาพูน

1.2 มวลชีวภาพจากวัสดุที่เหลือจากการทาการเกษตร
เมื่ อ ท าการส ารวจปริ ม าณมวลชี ว ภาพจาก
วัสดุเหลือทิ้งจากการทาการเกษตรซึ่งเกษตรกรนิยมเผา
หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ ตอซังข้าว ตอซังข้าวไร่
ต้นข้าวโพด และไร่อ้อย ซึ่งพบว่าปริมาณมวลชีวภาพใน

ไร่ อ้ อ ยมี ค่ า เฉลี่ ย สู งที่ สุ ด คื อ 1.95 ตั น /ไร่ รองลงมา
ได้แก่ มวลชีวภาพของต้นข้าวโพด ตอซังข้าวและซังข้าว
ไร่ ซึ่งมีปริมาณของมวลชีวภาพเฉลี่ยเท่ากับ 0.69, 0.51
และ 0.41 ตัน/ไร่ ตามลาดับ (รูปที่ 3)

KKU Science Journal Volume 45 Number 4

0.89

1.06
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1.18
0.91

0.87

0.92

0.9
0.68

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รูปที่ 2

ปริมาณมวลชีวภาพตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านป่าไม้ สวนป่า และพื้นที่รกร้าง
2.5

มวลชีวภาพเฉลี่ย (ตัน/ไร่)

ไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้า

ไร่ร้าง

สวนป่าผสม

สวนป่าไม้สัก

ป่าดิบเขา

ป่าสนเขา

ป่าดิบแล้ง

0.46

ป่าเบญจพรรณ

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

ป่าเต็งรัง

มวลชีวภาพเฉลี่ย (ตัน/ไร่)
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1.95

2
1.5
1

0.69

0.5

0.41

0.51

ซังข้าวไร่

ตอซังข้าว

0
ข้าวโพด

ไร่อ้อย

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน
รูปที่ 3

ปริมาณมวลชีวภาพตามลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร

2. ปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพ
ปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในมวลชีวภาพแต่ละ
ประเภทในแอ่งเชียงใหม่-ลาพูน โดยประเมินเฉพาะมวล
ชีวภาพจากซากพืชที่ร่วงหล่นบนพื้นดิน ได้แก่ ใบ ผล
ดอก กิ่งไม้ เปลือกไม้ พบว่า บริเวณพื้ นที่ ที่มี ปริมาณ
คาร์บ อนสู ง ได้ แ ก่ พื้ น ที่ อ าเภอแม่ แ ตง อ าเภอแม่ ริ ม

อ าเภอแม่ ว าง อ าเภอจอมทอง เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ เมื่ อ
พิจารณาเปรียบเทียบปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพที่
ได้จากการสุ่มตัวอย่างในข้าวโพด ข้าวไร่ ถั่วเหลือง นา
ข้าว ไร่อ้อย ป่าดิบเขา ป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง ป่าเบญจ
พรรณ ป่าสนเขา ไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้า ไร่ร้าง สวนป่าผสม
และสวนป่าไม้สัก พบว่า ในไร่อ้อยมีปริมาณคาร์บอน

งานวิจัย

วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 45 เล่มที่ 4
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0.87
0.29
1.07
0.37
1.35
0.21
0.76
0.24
0.88
0.12
0.44
0.32
1.17
0.23
0.85
สวนป่าสัก

สวนป่าผสม

ไร่ร้าง

ไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้า

ป่าสนเขา

ป่าเบญจพรรณ

ป่าเต็งรัง

1.19
0.33

0.24

ป่าดิบแล้ง

ไร่อ้อย

นาข้าว

ถั่วเหลือง

ข้าวไร่

ป่าดิบเขา

0.81
0.16
0.57
0.16
0.6
0.18
0.66
0.64

0.22

2.5
2
1.5
1
0.5
0

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

2.36

คาร์บอน

ข้าวโพด

ปริมาณคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(ตัน/ไร่)

เฉลี่ยสูงที่สุด คือ 0.64 ตัน/ไร่ รองลงมาได้แก่ ป่าเบญจ เฉลี่ ย เท่ า กั บ 0.37, 0.33, 0.32, 0.29, 0.24, 0.24,
พรรณ ป่าดิบเขา สวนป่าผสม ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ไม้ 0.23, 0.22, 0.21, 0.18, 0.16, 0.16 และ 0.12 ตัน/ไร่
พุ่มสลับทุ่งหญ้า สวนป่าไม้สัก ข้าวโพด ป่าสนเขา นา ตามลาดับ (รูปที่ 4)
ข้ า ว ถั่ ว เหลื อ ง ข้ าวไร่ และไร่ ร้ าง โดยมี ค่ า คาร์ บ อน

ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดิน

รูปที่ 4

ปริมาณของคาร์บอนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน

3. การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เมื่ อ มี ก ารเผาไหม้ เ ชื้ อ เพลิ ง เกิ ด ขึ้ น ปริ ม าณ
คาร์ บ อนที่ มี อ ยู่ ในมวลชี ว ภาพแต่ ล ะประเภทจะถู ก
ปลดปล่อยออกมาเป็ น ก๊าซคาร์บ อนไดออกไซด์ และ
ก๊ าซประเภทอื่ น อี ก หลายอย่ า ง ซึ่ งผลจากการศึ ก ษา
ปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในมวลชีวภาพบางประเภทใน
แอ่งเชียงใหม่-ลาพูนและการศึกษาการปลดปล่อยก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ในแอ่ งเชี ย งใหม่ -ล าพู น พบว่ า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้มวลชีวภาพที่ร่วงหล่นบนพื้นป่าตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่ใช้เป็นพื้นที่ป่าไม้ ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่
นาข้าว ไร่อ้อย ทาสวนป่า และพื้นที่รกร้าง มีศักยภาพ
ในการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ออกมาใน
ปริมาณที่ไม่เท่ากัน สาหรับในพื้นที่แอ่งเชียงใหม่-ลาพูน
พบว่ า ไร่ อ้ อ ย สามารถปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์จ ากการเผาไหม้ เฉลี่ ย สูงสุ ด เท่ ากั บ 2.36

ตัน/ไร่ รองลงมา ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา
สวนป่าผสม ไม้พุ่มสลับทุ่งหญ้ า ป่าดิบแล้ง สวนป่าไม้
สัก ไร่ข้าวโพด ป่าสนเขา นาข้าว ถั่วเหลือง ข้าวไร่ และ
ไร่ร้าง โดยมีค่าการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 1.35, 1.19, 1.17, 0.88, 0.87, 0.85,
0.81, 0.76, 0.66, 0.60, 0.57 และ 0.44 ตั น /ไร่
ตามลาดับ (รูปที่ 4) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปลดปล่ อ ยออกมาจากการเผาไหม้ ม วลชี ว ภาพจะมี
ประมาณมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ ปริ ม าณของมวล
ชีวภาพ จานวนของคาร์บอนที่มีอยู่ในมวลชีวภาพชนิด
นั้นๆ และปัจจัยอื่นๆในขณะที่ เผาไหม้ เช่น ความชื้น
ความเร็วลม เป็นต้น (Hays et al., 2005)

วิจารณ์ผลการวิจัย
พื้นที่บริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลาพูนมีลักษณะเป็น
แอ่งกระทะที่ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้าปิงทอดตัวลงไปทาง
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ใต้ต่อเนื่องไปถึงตัวเมืองลาพูน โดยมีเทือกเขาสูงล้อมรอบ
ไว้ทุกด้าน มีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วนใหญ่เป็น
พื้ นที่ ป่ าไม้ เนื่ องจากบริ เวณนี้ เป็ นแหล่ งต้ นน้ าล าธารที่
สาคัญในเขตภาคเหนือ โดยมีพื้ นที่ป่ าและพื้ นที่นาข้าว
กระจายอยู่ ทั่ ว ไป ซึ่ งลั ก ษณะของสภาพภู มิ ป ระเทศ
ดั ง กล่ า ว ท าให้ พื้ นที่ มี ความเหมาะสมในการท า
เกษตรกรรม เนื่ องจากมี ดิ นและน้ าที่ อุดมสมบู รณ์ จะ
เห็ น ว่ า พื้ น ที่ บ ริ เวณ แอ่ ง เชี ย งใหม่ -ล าพู น มี ก ารใช้
ประโยชน์ที่ดินหลายประเภทที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
เผาและก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ โดยพบว่า
ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นแอ่ ง เชี ย งใหม่ -ล าพู น มี
ลักษณะเป็นชุมชนชนบทซึ่งตั้งหลักแหล่งอยู่ตามที่ราบ
และที่ราบระหว่างหุบเขา ลักษณะของชุมชนจะตั้งอยู่
หนาแน่ น ตามแนวถนนสายหลั ก จะมี เพี ย งบางส่ ว น
เท่านั้นที่เป็นชุมชนเมือง เช่น ชุมชนที่อยู่ในตัวอาเภอ
ต่ า งๆ เป็ น ต้ น ทั้ ง นี้ ก ลุ่ ม คนในพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
คนพื้ น เมื อ ง รองลงมาได้ แ ก่ ชาวเขาเผ่ า ต่ า งๆ เช่ น
ปกากะญอ ม้ง เป็นต้น อาชีพหลักที่ชาวบ้านทาคือการ
ท าสวน เช่ น สวนล าไย ไร่ พ ริ ก สวนหอม กระเที ย ม
เป็นต้น การทาไร่ เช่น ไร่ยาสูบ ไร่อ้อย ไร่ข้าวโพดและ
การทานา ส่วนอาชีพเสริมของชาวบ้านในชุมชน ได้แก่
การรับจ้างทั่วไป การเลี้ยงสัตว์ และการเก็บหาของป่า
ผลจากการศึ ก ษาการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น บริ เวณแอ่ ง
เชียงใหม่-ลาพูน พบว่าที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าไม้ โดย
เป็ นป่ าเบญจพรรณมากที่ สุด รองลงมาได้ แก่ ป่ าเต็งรัง
และพื้ น ที่ เกษตรกรรม กระจายอยู่ ทั่ ว ไปตามที่ ร าบ
ระหว่างหุบเขา แต่จากการสนทนากลุ่มกับชาวบ้านและ
การสังเกต พบว่า ลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ มี
การเปลี่ยนพื้นที่ป่าไม้ไปทาการเกษตรกรรม เช่น การ
ใช้พื้นที่ป่าเต็งรังเพื่อทาสวนลาไย เป็นต้น ซึ่งลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ไปเป็นพื้นที่
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การเกษตรดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปริมาณคาร์บอน
ที่เก็บกักไว้ในพื้นที่ป่าไม้ และเชื่อมโยงไปถึงวิกฤติหมอก
ควันในพื้นที่บริเวณแอ่งเชียงใหม่-ลาพูน โดยปกติแล้ว
ระบบนิ เวศป่ า ไม้ จ ะกั ก เก็ บ คาร์ บ อนไว้ ในปริ ม าณที่
มากกว่ า ระบบนิ เวศบนบกประเภทอื่ น ๆ เนื่ อ งจาก
สามารถดู ด ซั บ คาร์ บ อนในรู ป ของก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ไปเก็บ ไว้ในส่วนต่างๆ ของพรรณไม้นานา
ชนิดที่มีอยู่ในระบบนิเวศ ผ่านกระบวนการทางชีวเคมี
กระบวนการสังเคราะห์แสง และได้ผลผลิตออกมาใน
รูปแบบของมวลชีวภาพในเนื้อไม้ ราก กิ่ง ใบ ผล ดอก
ซึ่งลักษณะของสังคมพืชที่แตกต่างกันในระบบนิเวศป่า
ไม้ จะมี โครงสร้ าง ความหนาแน่ น ของพั น ธุ์ไม้ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นและความหลากชนิดของพืช
พรรณไม้ รวมถึงความสามารถในการเก็บ กักคาร์บ อน
แตกต่างกันไป จากการศึกษาของ Negi et al. (2003)
พบว่า ป่าที่มีการเก็บกักคาร์บอนมากที่สุด ได้แก่ ป่าสน
(conifer) โดยการสะสมคาร์ บ อนในป่ า ผสมระหว่ า ง
Pinus massoniana แ ล ะ Cunninghamia lanceolata ซึ่ งเมื่อ แยกชนิ ดตามชนิ ด ของส่วนประกอบของ
พั น ธุ์ ไ ม้ พ บ ว่ า มี การส ะส ม ค าร์ บ อ น แ ล ะก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในลาต้น (2.12, 7.78) ราก (0.75,
2.75) ใบ (0.16, 0.59) เปลือก (0.24, 0.88) กิ่ง (0.65,
2.39) และซากพืชในแต่ละปี (2.04, 7.49) t hm-2a-1
ตามลาดั บ (Kang et al., 2006) รองจากป่ า สนลงมา
ได้ แ ก่ ป่ า ผลั ด ใบ (deciduous forest) ป่ า ไม่ ผ ลั ด ใบ
(evergreen forest ) และป่ าไผ่ (bamboo forest)
ส่วนการศึกษาของจิรนันท์ (2546) ซึ่งทาการศึกษาการ
สะสมธาตุคาร์บอนในผืนป่าทองผาภูมิตะวันตก พบว่า
การสะสมธาตุ คาร์ บอนในป่ าดิ บชื้น มี ค่าสู งกว่าป่ าดิ บ
แล้ ง และป่ า เบญจพรรณ โดยค่ า การสะสมคาร์บ อน
เท่ากับ 137.73, 70.80, 70.29, 48.14 ตันคาร์บอน/
เฮกแตร์ ทั้ งนี้ การเก็บ กัก คาร์บ อนภายในต้น ไม้ นั้ น มี
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่หลายประการด้วยกันที่ทาให้ต้นไม้
แต่ละชนิด เก็บ กักคาร์บอนได้ต่างกัน เช่น สภาพของ
อากาศ ปริม าณของธาตุ อาหารในดิน ความอ่อนแก่
ของเนื้ อ เยื่ อ พื ช ขนาดของล าต้ น เป็ น ต้ น โดยจาก
การศึกษาของ Davis et al. (2003) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
พั ฒ นาการสะสมคาร์ บ อนในพั น ธุ์ ไ ม้ ข องป่ า บี ช ใน
ประเทศนิวซีแลนด์ พบว่า คาร์บอนมีการสะสมมากขึ้น
เมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของลาต้นเพิ่มขึ้น สาหรับใน
พื้นที่แอ่งเชียงใหม่-ลาพูนนั้น พันธุ์ไม้ส่วนใหญ่ในป่าแต่
ละประเภทขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางระดั บ อก 4.5024.50 เซนติเมตร มีจานวนต้นมากที่สุด และลดจานวน
ต้นลงเมื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพิ่มขึ้น ซึ่งลักษณะการ
กระจายของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูงระดับอก
ของพันธุ์ไม้ในลักษณะนี้เรียกว่าเป็นแบบ L-shape คือ
มีจานวนต้นมากในชั้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่ความสูง
ระดั บ อกมี ค่ า ต่ า และลดลงเมื่ อ ชั้ น ขนาดเส้ น ผ่ า
ศูนย์กลางระดับอกมีค่าสูง
ไฟป่าพื้ นที่ บ ริเวณแอ่ งเชีย งใหม่ -ล าพู น และ
หมอกควันที่เกิดจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร
เกิดขึ้นทุกปี และมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าจะมี
มาตรการป้องกันออกมาหลายอย่าง ซึ่งผลเสียที่ เกิดขึ้น
หลังจากเหตุการณ์ เหล่านี้ คือ วิกฤตการณ์มลพิษทาง
อากาศ เนื่ อ งจากการเผาก่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ คาร์ บ อนมอนนอกไซด์ อนุ ภ าคของฝุ่ น
ขนาดเล็ก และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นต้น โดยจากการ
ศึกษาการเผาไหม้ของมวลชีวภาพในจีนแผ่นดินใหญ่ใน
ปี ค.ศ. 2000 จากภาพถ่ ายดาวเที ย มและข้ อ มู ลทาง
สถิติ พบว่า กิจกรรมการเผาในที่โล่งแจ้ง เช่น การเผา
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ทุ่งหญ้า และป่าไม้ สามารถ
ประมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดังนี้
การเผาวัส ดุ เหลือ ใช้ท างการเกษตร (184, 951.0 Tg)
การเผาทุ่งหญ้า (8798.5 Tg) และการเผาไหม้พื้นที่ป่า
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ไม้ (79,709.5 Tg) (Yan et al., 2006) จากการศึ กษา
ของกอบศักดิ์ (2556) พบว่ามวลชีวภาพของไม้เสม็ดใน
พื้นที่ก่อนไฟไหม้พบว่ามีอยู่มากถึงประมาณ 43.8 ตัน
ต่อแฮกแตร์ โดยเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นพบว่ามวลชีวภาพ
ของไม้เสม็ดและเชื้อเพลิงในป่าหายไปทั้งสิ้น 47.7 ตัน
ต่อแฮกแตร์ ซึ่งคิดเป็นปริมาณคาร์บอนที่สูญ หายไป
จากเหตุ ก ารณ์ ไฟไหม้ ใ นครั้ ง นี้ เ ท่ า กั บ 22.42 ตั น
คาร์บอนต่อแฮกแตร์ หรือคิดเทียบเท่าเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้ เท่ า กั บ 82.28 ตั น คาร์ บ อน
ไดออกไซด์ ต่อ แฮกแตร์ ซึ่ งจากการ ศึก ษาของ Hays
et al. (2005) ได้ ศึ กษาการเผาวั ส ดุ เ ห ลื อ ใช้ ท าง
การเกษตรในที่ โ ล่ ง พบว่ า สิ่ ง ส าคั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ การ
ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการเผาในที่โล่ง
คือ ลักษณะการกองวัตถุดิบสาหรับเผา โดยพบว่า การ
กองหรือวางวัตถุดิบในลักษณะที่สามารถทาให้อากาศ
ไหลผ่านได้สะดวกจะมีส่วนทาให้เกิดการเผาไหม้อย่าง
สมบูรณ์และขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ของไฟที่เผาด้วย ดังนั้น
การเผาในห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารจึ ง เป็ น การเผาไหม้ อ ย่ า ง
สมบูรณ์ เนื่องจากสามารถควบคุมอุณ หภูมิค วามร้อ น
ในขณะเผาและอากาศที่ผ่านเข้าไปในเครื่องมือได้ ส่วน
การเผาในที่ โล่งปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และอื่ น ๆ จะลดลงหรื อ เพิ่ ม มากขึ้ น ตามปั จ จั ย ที่
เกี่ยวข้องในขณะที่เกิดการเผานั้น

สรุปผลการวิจัย
เมื่ อ มี ก ารเผาไหม้ เชื้ อ เพลิ งเกิ ด ขึ้ น ปริ ม าณ
คาร์ บ อนที่ มี อ ยู่ ในมวลชี ว ภาพแต่ ล ะประเภทจะถู ก
ปลดปล่อ ยออกมาในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
และก๊าซประเภทอื่นอีกหลายอย่าง ซึ่งผลจากการศึกษา
ปริมาณคาร์บอนที่มีอยู่ในมวลชีวภาพบางประเภทและ
การศึกษาการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
แอ่ ง เชี ย งใหม่ -ล าพู น พบว่ า ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อน
ไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้มวลชีวภาพที่ร่วง
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agricultural emissions of CO2 and N2O. Journal
หล่นบนพื้นป่าตามลักษณะการใช้ป ระโยชน์ที่ดินที่ใช้
of The Institution of Engineers, Singapore
เป็นพื้นที่ป่าไม้ ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ นาข้าว ไร่อ้อย ทา
42(2): 50-56.
สวนป่าและพื้นที่ รกร้าง มีศักยภาพในการปลดปล่อย
Davis, M.R., Allen, R.B. and Clinton, P.W. (2003). Carbon
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในปริมาณที่ไม่เท่ากัน
storage along a stand development
ไร่อ้อยไหม้เฉลี่ย ได้สูงสุด คือ 2.36 ตัน/ไร่ รองลงมา
sequence in a New Zealand Nothofagus
ได้แก่ พื้นที่ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบเขา สวนป่าผสม ไม้
forest. Forest Ecology and Management
177(1-3): 313-321.
พุ่มสลับทุ่งหญ้า ป่าดิบแล้ง สวนป่าไม้สัก ต้นข้าวโพด
ป่ า สนเขา นาข้ า ว ถั่ ว เหลื อ ง ข่ า วไร่ และไร่ ร้ า ง Hays, M.D., Fine, P.M. Geron, C.D., Kleeman, M.J. and
Gullett, B.K. (2005). Open burning of
ตามลาดับ
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