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บทคัดยอ 
 การศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการสูญเสียคารบอนในดินในรูปกาซคารบอนไดออกไซดของพื้นที่ปา

เบญจพรรณ  ไดทําการศึกษาในพื้นที่ในอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร  อําเภอ ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 (8 เดือน) โดยการเก็บตัวอยางดินในพื้นที่มาวิเคราะห

คุณสมบัติตางๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงธาตุคารบอนในดินทุกเดือน และเก็บตัวอยางอากาศโดยใชกลองทึบ

ขนาด 30*15*15 (ก*ย*ส) เซนติเมตร นําตัวอยางอากาศมาวิเคราะหปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดโดยเครื่อง

กาซโครมาโตกราฟฟในทุกเดือนตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 

 คาเฉลี่ยการสูญเสียคารบอนในรูปกาซคารบอนไดออกไซดจากพ้ืนที่ศึกษาคือ 40.65 g CO2/m
2 ซึ่งพบ

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงสุดในเดือนมิถุนายน 2552 คือ 117.61 g CO2/m
2 และคาต่ําสุดของการ

ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดพบในเดือนมีนาคม 2551พบวาชวงฤดูฝนคือเดือนพฤศจิกายนดินในพื้นที่ศึกษามี

การสูญเสียคารบอนในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดมากกวาในชวงฤดูแลง(เดือนธันวาคมและมกราคม) 

ประมาณ 67% จากการศึกษาสามารถสรุปไดวาการสูญเสียคารบอนในรูปของกาซคารบอนไดออกไซดจากดินใน

พ้ืนที่ปาเบญจพรรณนั้นขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ ปริมาณน้ําฝน ความชื้นในดิน ปริมาณอินทรียวัตถุในดินใน

พ้ืนที่ปาเบญจพรรณ 

 
คําสําคัญ  : การสูญเสียคารบอน  การปลดปลอยคารบอนไดออกไซด  ดินในปาเบญจพรรณ  

 

ABSTRACT  
Influencing factors on soil carbon loss in terms of CO2 emission in mixed deciduous forest 

was determine by investigated experiment in natural forest at the Siridhorn International 

Environmental Park (SIEP), Cha-am district, Phetchaburi province. The study was undertaken in 

November 2008 to June 2009 (8 months). Air and soil samples were collected every month. Soil 

sample were collected and analyzed to achieve soil properties included soil carbon loss. The dark 

static chamber sizing 30*15*15 (W*L*H) was used to collect air sample and to be analyzed for carbon 

loss as CO2 by GC. 
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 Average carbon dioxide emission rate for 8 months was 40.65 g CO2/m
2. Highest emission 

rate was found in June 2009 (117.61 g CO2/m
2). Lowest emission rate from study site was found in 

March 2008 (12.58 g CO2/m
2). Carbon dioxide emission rate in rainy season (November) was 67% 

higher than the rate in dry season (December and January). The result can be concluded that amount 

of rainfall, soil moisture, and soil organic carbon effect soil carbon loss in terms of CO2 emission from 

mixed deciduous forest. 
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คํานํา 
ปาเบญจพรรณหรือปาผสมผลัดใบ สวนใหญพบตามภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนปาไม

ที่ใหเนื้อไมที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจมาก ไมในปาประเภทนี้ไดแก ไมสัก ไมมะคาโมง ไมประดู เปนตน ปาไมเปน

แหลงกําเนิดตนน้ําเนื่องตนไมจํานวนมากในปาทําใหน้ําฝนที่ตกลงมาคอย ๆ ซึมซับลงในดินกลายเปนน้ําใตดิน 

ซึ่งจะไหลซึมมาหลอเล้ียงใหแมน้ําลําธารมีน้ําไหลอยูตลอดป ทําใหเกิดความชุมชื้นและควบคุมสภาวะอากาศ  ไอ

น้ําซึ่งเกิดจากการหายใจของพืชจะเกิดขึ้นอยูมากภายในปาทําใหอากาศเหนือปามีความชื้นสูงเม่ืออุณหภูมิลด

ต่ําลงไอน้ําเหลานั้นก็จะกลายเปนเมฆแลวกลั่นตัวกลายเปนฝนตกลงมา ทําใหบริเวณที่มีปาไมมีความชุมชื้นอยู

เสมอ  ฝนตกตองตามฤดูกาลและไมเกิดความแหงแลง นอกจากนี้ปาไมยังเปนแหลงดูดซับกาซเรือนกระจกที่

สําคัญ ซึ่งปาไมใชกาซคารบอนไดออกไซดในการสังเคราะหแสงทําใหชวยลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดซึ่ง

เปนกาซเรือนกระจกตัวหนึ่ง  

ทั้งนี้ในพ้ืนที่ปาไมก็สามารถปลดปลอยกาซเรือนกระจกไดจากการหายใจของดิน ซึ่งการหายใจของดิน

เปนกระบวนการออกซิไดซสารประกอบอินทรียคารบอนในเศษซากพืชและซากสัตว ที่รวงลงสูดินไปเปน

สารอินทรียในดิน โดยอาศัยกิจกรรมของเอนไซมภายในเซลลของจุลินทรียแลวปลดปลอยเปนกาซ

คารบอนไดออกไซดออกมาจากผิวดินไปสูบรรยากาศ นอกจากนี้การหายใจของสิ่งมีชีวิตในดิน เชน สัตวในดินจุลิ

นทรียและการหายใจของรากพืชก็เปนแหลงปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดไดเชนกัน การประมาณคาการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินของโลกมีคาอยูระหวาง 50-75 พันลานตันคารบอนตอป (Rayment 

and Jarvis, 2000) ซึ่งปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากพ้ืนที่ปานั้นขึ้นอยูกับกิจกรรมของจุลิ

นทรียภายในดิน ลักษณะดินที่เกิดจากการทับถมของเศษซากตนไม  ใบไม  สารอินทรียในดิน และลักษณะทาง

ปฐพีวิทยาของดิน  บริเวณพ้ืนดินในปาที่ มี สีดําเนื่องจากมีอินทรียวัตถุอยู ในดินสูงจะมีการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากการหายใจของจุลินทรียสูง นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับหลายปจจัย ไดแก ฤดูกาล ความ

แตกตางของอุณหภูมิในปา ปริมาณน้ําฝนที่มีสวนเกี่ยวของกับระดับน้ําใตดิน ระดับน้ําใตดิน สารอินทรียภายใน

ดินและการเจริญเติบโตของตนไม เปนตน 

 การศึกษาครั้ งนี้ เปนการศึกษาเพื่อใหทราบถึงปจจัยตางๆที่ มีอิทธิพลตอการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดินในพ้ืนที่ปาเบญจพรรณในอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร อําเภอชะอํา จังหวัด
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เพชรบุรี เพ่ือใหทราบถึงความแปรผันของการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดในชวงเวลาตางๆในเดือนพฤศจิกายน 

2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 

พื้นที่เก็บตัวอยาง 
 อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร ตําบลชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ 

11 องศาเหนือ ถึง 17 องศาเหนือ และลองจิจูดที่ 98 องศาตะวันออก ถึง 100 องศาตะวันออก ประกอบดวยปาที่

เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประเภทปาเบญจพรรณ สภาพพื้นที่ราบเรียบถึงคอนขางราบเรียบ มีความลาดชัน 0-1 เปอรเซ็นต มี

การระบายน้ําเลว การไหลบาของน้ําบนผิวดินชา และการซึมผานไดของน้ําชา ดินในพื้นที่ศึกษาเปนชุดดินชะอํา 

(Cha-am Series: Ca; Isohyperthermic Sulfic Endoaquepts) ซึ่งเปนดินลึก ดินนี้เม่ือแหงหรือถูกเติมออกซิเจน

จะแปรสภาพเปนดินกรดจัด ดินบนเปนดินเหนียว สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา มีจุดประสีน้ําตาลแก (กรม

พัฒนาที่ดิน, 2548) 

 

การเก็บตัวอยางดินและการวิเคราะห 
 เก็บตัวอยางดินจากพื้นที่ศึกษาทุกเดือนในระยะเวลา 8 เดือน (พฤศจิกายน 2551-มิถุนายน 2552) โดย

สุมเก็บตัวอยางดินในพื้นที่ศึกษาเปนบริเวณ 2*2 เมตร กําหนดจุดเก็บตัวอยาง 5 จุด เพ่ือนําดินตัวอยางไป

วิเคราะหคุณสมบัติของดินไดแก วิเคราะหระดับความชื้น โดยการวัดปริมาณน้ํากับปริมาณดินที่น้ําบรรจุวัดระดับ

ความชื้นโดยปริมาตร  (Topp, 1993)  วิเคราะหขนาดอนุภาคของดินโดยวิธี Hydrometer method (Reynold, 

1993) วิเคราะหความหนาแนนของดินโดยวิธี Core method (Blake, 1965) วิเคราะหการนําไฟฟาดวยใช

หลักการดวยการวัดความสามารถของน้ําที่ยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน และวิเคราะหแอมโมเนียมและไนเตรต

ไอออน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2537) วิเคราะหอินทรียวัตถุในดินดวยวิธีของ Walkley and Black (Walkley and 

Black, 1934) และวิเคราะหปริมาณคารบอนในดินดวย Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) อาศัย

หลักการทําใหเกิดอะตอมอิสระโดยแยกโมเลกุลจากสารตัวอยาง โดยอาศัยพลังงานความรอนจากเปลวไฟที่

เหมาะสม  

 

การเก็บตัวอยางอากาศและประเมินการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 
ใช Dark static chamber ขนาด  30*15*15 (กวาง*ยาว*สูง) เซนติเมตร ครอบลงไปยังผิวดินดานบน

โดยใหจมลงไปในดินลึกประมาณ  5 เซนติเมตร  เพื่อเก็บตัวอยางอากาศไปวิเคราะหหาปริมาณกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดิน  โดยวางกลองเก็บตัวอยางครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณ  2 ตารางเมตร เก็บตัวอยางอากาศเดือน

ละ 1 ครั้ง ใน 3 ชวงเวลา ไดแก เชา (8.00-8.30 น.) กลางวัน (12.00-12.30 น.) และเย็น (16.00-16.30 น.) โดย

ทําการเก็บตัวอยาง ณ เวลาที่ 0 10 20 และ 30 นาทีในทุกชวงเวลาเก็บตัวอยาง ใชหลอดฉีดยาเก็บตัวอยาง

อากาศปริมาตร 20 มิลลิลิตรบรรจุลงในหลอดเก็บกาซปดฝาใหสนิทเพ่ือเก็บมาวิเคราะหในหองปฏิบัติการดวย

เครื่อง GC SHIMADZU รุน GC-8A และคํานวณประเมินการปลดปลอยคารบอนจากดินในรูปกาซคารบอนไดออกไซด

โดยจากสมการ F = k (V/A) dC/dt {273/ (273+T)}  
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 โดย F คือปริมาณการปลดปลอยคารบอนจากดิน k คือ คาคงที่ของ CO2 เทากับ 1.250 V คือปริมาตร

ของกลองเก็บตัวอยางซึ่งเปนพ้ืนที่เก็บตัวอยางอากาศจริง และ A คือพ้ืนที่ของกลองเก็บตัวอยางซึ่งเปนพ้ืนที่เก็บ

ตัวอยางอากาศจริง T คืออุณหภูมิอากาศในกลองเก็บตัวอยาง (oC) และ dC/dt คืออัตราการเพิ่มขึ้นของความ

เขมขนของกาซคารบอนไดออกไซดในกลองเก็บตัวอยางในชวงเวลาที่ทําการเก็บตัวอยาง   

 

การเก็บขอมลูอื่นๆที่เกี่ยวของ 
 เก็บขอมูลปริมาณน้ําฝน อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธในอากาศในชวงเวลาที่ศึกษาโดยอางอิงจาก

สถานีตรวจวัดอากาศหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ กรมอุตุนิยมวิทยา 

เก็บขอมูลชีวมวลในพื้นที่ศึกษาโดยชั่งน้ําหนักใบไม กิ่งไม และสวนประกอบของตนไมที่รวงหลนบน

พ้ืนดิน โดยใชตาขายรองรับชีวมวลเหลานั้นในพื้นที่ศึกษา 

 

ผลการทดลอง 
 

คุณสมบัตดิินในพื้นที่ศึกษาจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 
คุณสมบัติดินบางประการในพื้นที่ศึกษาจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ แสดงดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1  คุณสมบัติดินบางประการของพื้นที่ศึกษา  

คุณสมบัตดิิน ผลจากการวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

เนื้อดิน ดินรวนปนเหนียว 

อินทรียคารบอน (%) 0.36 

อินทรียวัตถุ (%) 0.62 

ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (%) 0.04 

ความชื้น (%) 5.90 

ปฏิกิริยาของดิน 6.08 

อัตราสวนคารบอนตอไนโตรเจน 9.00 
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ปริมาณอินทรยีคารบอนในดิน 
 จากขอมูลคาเฉลี่ยปริมาณอินทรียวัตถุในดินในพื้นที่ศึกษา พบวาคาอินทรียวัตถุในดินอยูระหวาง 0.37-

4.38 เปอรเซ็นต ซึ่งพบปริมาณอินทรียวัตถุในดินสูงสุดในเดือน มิถุนายน 2552 เทากับ 4.38 เปอรเซ็นต และ

ต่ําสุดในเดือน มีนาคม 2552 โดยในเดือน มิถุนายน 2552 มีปริมาณการรวงหลนของเศษซากพืชในพ้ืนที่สูงที่สุด

จึงทําใหมีคาอินทรียวัตถุสูง เดือนที่มีการรวงหลนของเศษซากพืชในพ้ืนที่ต่ํา จะมีคาอินทรียวัตถุต่ํา ซึ่งปริมาณ

อินทรียวัตถุในดินมีความสัมพันธกับการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด โดยเดือนที่พบปริมาณอินทรียวัตถุ

สูงจะพบการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูง (ดังภาพที่ 1) 
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ปริมาณอินทรียคารบอนในดิน การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

  

ภาพที่ 1 ปริมาณอินทรียคารบอนในดินและคาเฉลี่ยอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดิน 

 บริเวณปาอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือน 

 มิถุนายน 2552 

 

อัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดนิ 
 จากการเก็บตัวอยางอากาศในเวลาเชา กลางวัน และเย็นพบวาในชวงเวลาเย็นนั้นดินมีอัตราการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงที่สุด และพบอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ําสุดในชวงเชา

(ภาพที่ 2) ของทุกเดือนในชวงระยะเวลาที่ทําการศึกษายกเวนในเดือนมกราคมที่มีอัตราการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดในชวงเชาและชวงเย็นใกลเคียงกัน (ภาพที่ 2) ซึ่งผลการศึกษาสอดคลองกับหลักการที่วา

ในชวงเย็นนั้นตนไมและรากพืชที่อยูในดินจะมีการหายใจคายกาซคารบอนไดออกไซดจากดินออกมาสูงสุด 

(คณาจารยจุลชีววิทยา, 2547) และกลุมจุลินทรียในดินจะคายกาซคารบอนไดออกไซดออกมาในชวงเย็นเชนกัน 

เนื่องจากอุณหภูมิในชวงดังกลาวมีความเหมาะสมตอการหายใจของจุลินทรีย (เลอลักษณ, 2534) 

อัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินในปาเบญจพรรณ บริเวณพื้นที่อุทยานสิ่งแวดลอม

นานาชาติสิรินธรมีคาเฉลี่ยการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเทากับ  40.65  กรัมคารบอนไดออกไซด/

ตารางเมตร/เดือน โดยมีคาเฉลี่ยในแตละเดือนตั้งแต เดือนพฤศจิกายน  2551  ถึงเดือนมิถุนายน 2552  เปนดังนี้  
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40.77 22.53  22.76  34.01  26.58  34.02  50.95 และ 117.61 กรัมคารบอนไดออกไซด/ตารางเมตร ตามลําดับ  

ซึ่งคาเฉลี่ยของอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินในแตละเดือนมีความแตกตางกันอยู ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะปริมาณอินทรียวัตถุในดินของแตละเดือนมีคาที่แตกตางกัน พื้นที่ที่มีปริมาณอินทรียวัตถุอยูมาก จะทํา

ใหมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินมากตามไปดวย (ภาพที่ 1) ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้

สอดคลองกับรายงานของ (Bazzaz and Williams,1991 ศิริรัตนและคณะ, 2547; สําเริง, 2550; สิริกานดา, 

2551) และอาจมีปจจัยอื่นๆที่มีผลตอการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เชน จํานวนจุลินทรีย  กิจกรรมของ

จุลินทรียในดิน  ความหนาแนนของจํานวนรากพืช และอาจเปนธรรมชาติของดินที่ความเปน non-homogeneity 

(อํานาจ และ ณัฐพล, 2548; สําเริง, 2550)  
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เชา กลางวัน เย็น

 

ภาพที่ 2  อัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินในเวลา เชา กลางวัน เย็น บริเวณปาอุทยาน

ส่ิงแวดลอมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 

 

ปจจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับอัตราการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากดนิ 
 

ปริมาณน้ําฝน 
จากขอมูลปริมาณน้ําฝนรายวันและน้ําฝนสะสมรายเดือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ศึกษา ในชวง

เวลาศึกษาครั้งนี้ พบวาปริมาณน้ําฝนสะสมตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2551 ถึง มิถุนายน 2552 มีคาเทากับ 

481.70 มิลลิเมตร   มีปริมาณฝนตกมากในชวงเขาฤดูฝนคือชวงเดือน พฤษภาคมและมิถุนายน 2552 สวนเดือน

ที่มีปริมาณฝนตกนอยที่สุดคือกุมภาพันธและมีนาคมซึ่งบางปฝนอาจจะทิ้งชวงในระยะนี้  

ภาพที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินบริเวณปาอุทยานสิ่งแวดลอม

นานาชาติสิรินธร จ. เพชรบุรีและปริมาณน้ําฝนในชวงเดือน พฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบวา

คาเฉลี่ยการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินมีคาสูงเม่ือมีฝนตกมาก สวนในเดือนที่มีปริมาณน้ําฝนต่ํา
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พบวามีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินต่ํา เม่ือพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินกับปริมาณน้ําฝน พบวามีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดย r2=0.72  

ปริมาณน้ําฝนมีผลโดยตรงตอคาความชื้นในดิน การเจริญเติบโตของพืช และกิจกรรมของจุลินทรียใน

ดิน จุลินทรียดินสามารถทํากิจกรรมไดมากขึ้นมีการหายใจมากขึ้น พืชมีการเจริญเติบโตมากขึ้น รากพืชมีการ

หายใจมากขึ้นทําใหมีการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินสูบรรยากาศมากขึ้น (สิริกานดา,2551) ซึ่ง

ผลการศึกษานี้สอดคลองกับผลการศึกษาของ Rochette et.al. (1999) ที่พบวาอัตราการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดินมีคาเพ่ิมขึ้น 9 เทาเม่ือทําการวัดอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดิน

ภายหลังจากมีฝนตก 3 ชั่วโมงและดินนั้นผานชวงฤดูแลงมาแลว 
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การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ปริมาณน้ําฝน

 

ภาพที่ 3 คาเฉลี่ยการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินบริเวณปาอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร 

จ. เพชรบุรีและปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายเดือน ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 

 

ปริมาณความชื้นในดิน 
 ความชื้นในดินของพื้นที่ศึกษาในดินที่ระดับความลึก 15 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยรายเดือนอยูระหวาง  

8.06-63.58  เปอรเซ็นตโดยปริมาตร มีปริมาณความชื้นในดินสูงสุดในเดือนมิถุนายน และมีปริมาณความชื้นใน

ดินต่ําสุดในเดือน กุมภาพันธ ความชื้นในดินที่ระดับความลึก 50 เซนติเมตร มีคาเฉลี่ยรายเดือนอยูระหวาง  3.61-

79.97  เปอรเซ็นตโดยปริมาตร มีปริมาณความชื้นในดินสูงสุดในเดือนมิถุนายน และมีปริมาณความชื้นในดิน

ต่ําสุดในเดือน มกราคม คาความชื้นในดินมีการผันแปรไปตามปริมาณนํ้าฝนอยางชัดเจน โดยในเดือนที่มี

ปริมาณน้ําฝนมาก ความชื้นในดินจะเพิ่มขึ้นมาก และหากยังมีฝนตกลงมาอยางตอเนื่อง ความชื้นในดินจะเพิ่ม

สูงขึ้นอยางตอเนื่อง จนถึงจุดจุดหนึ่งเม่ือชองวางในดินเต็มไปดวยน้ําความชื้นในดินจะมีคาคงที่ หากฝนยังตกลง

มาอีกน้ําฝนสวนใหญจะไหลบาไปตามผิวหนาดิน (นิพนธ, 2542)  
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 ปริมาณความชื้นในดินที่ระดับความลึก 15 และ 50 เซนติเมตร มีความสัมพันธทางบวกกับอัตราการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ (p<0.01) มีคา r2 = 0.92 และ 0.93   

ตามลําดับ ความชื้นในเดือน พฤษภาคม มิถุนายน และ พฤศจิกายน สูงขึ้นซึ่งทําใหอัตราการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดินก็สูงตามไปดวย (ภาพที่ 4) 
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ระดับความลึก 15 ซ.ม. ระดับความลึก 50 ซ.ม. การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

 

ภาพที่ 4  กราฟแสดงปริมาณความชื้นในดินที่ระดับความลึก 15 และ 50 เซนติเมตรกับปริมาณการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดินเฉลี่ยรายเดือนพ้ืนที่อุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี ในชวงเดือน

พฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 
 

ปริมาณชีวมวลเหนือพื้นดิน 
 การศึกษาครั้งนี้ศึกษาสวนของมวลชีวภาพที่อยูเหนือพ้ืนดิน ไดแก ใบ กิ่ง ที่รวงหลน พบวามวล

ชีวภาพเหนือพ้ืนดินตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551ถึงเดือนมิถุนายน 2552 มีคาอยูระหวาง 70-151 กรัม/ตาราง

เมตร เดือนที่มีคามวลชีวภาพไดสูงสุดคือเดือนพฤศจิกายน เพราะชวงเดือนพฤศจิกายนเปนชวงสิ้นสุดฤดูมรสุม

ของพื้นที่ปาเบญจพรรณ สงผลใหชวงเดือนนี้มีการรวงหลนของเศษซากพืชสูงสุด เนื่องจากกระแสลมและความ

แรงของพายุในพ้ืนที่ศึกษา รองลงมาคือเดือนมิถุนายนเทากับ 110 กรัม/ตารางเมตร ซึ่งเปนชวงเขาฤดูฝนของ

พ้ืนที่ศึกษา  เดือนที่มีคามวลชีวภาพคอนขางต่ําคือชวงเดือนกุมภาพันธ  มีนาคม และเมษายน ปริมาณชีวมวล

สัมพันธกับอินทรียคารบอนในดิน และปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดิน โดยอินทรียวัตถุ

เปนแหลงอาหารของจุลินทรียในดิน และเปนแหลงสะสมคารบอนในดิน การสะสมอินทรียคารบอนในดินสวน

ใหญ มักจะสะสมอยูในดินชั้นบนและลดลงตามระดับความลึกที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งพ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุมากจะมีอัตราการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินมากกวาพ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุนอย (สําเริง, 2550 ; สิริกานดา, 2551)  
 

อุณหภูมิอากาศ 
จากขอมูลของสถานีตรวจวัดอากาศหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ แสดงคาเฉลี่ยรายเดือนสูงสุดของอุณหภูมิ

อากาศมีคาเทากับ 35.8 องศาเซลเซียสในเดือนมีนาคม และคาเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุดมีคาเทากับ 27.7 องศา
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เซลเซียสในเดือนมกราคม อุณหภูมิอากาศมีความสัมพันธกับอัตราการปลดปลอยคารบอนไดออกไซดจากดิน

อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ r2= 0.371 ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่วาอุณหภูมิอากาศไมไดสงผลโดยตรงตอกิจกรรมของ

จุลินทรียในดิน มีผลกระทบโดยตรงตออัตราการหายใจของตนไมสวนใหญ ชวงของอุณหภูมิที่เหมาะสมในการ

หายใจของตนไมจะอยูระหวาง 25-30 องศาเซลเซียส และเมื่ออุณหภูมิเพ่ิมขึ้นอัตราการหายใจมีคาเพ่ิมขึ้น หาก

อุณหภูมิต่ํากวา 25 องศาเซลเซียส อัตราการหายใจจะลดลงเพราะเอนไซมทํางานไดไมดีในอุณหภูมิต่ํา เม่ือ

อุณหภูมิเขาใกล 0 องศาเซลเซียส อัตราการหายใจจะต่ํามาก (Devlin, 1975) 

 

ความชื้นในอากาศ 
  จากขอมูลของสถานีตรวจวัดอากาศหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ ความชื้นในอากาศเฉลี่ยรายเดือนมีคาอยู

ระหวาง 63.17-73.46 เปอรเซ็นต ในชวงฤดูฝนระหวางเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และเดือน พฤศจิกายน 

ความชื้นในอากาศเฉลี่ยมีคาสูงกวา 70 เปอรเซ็นต สวนปริมาณความชื้นในอากาศเฉลี่ยรายเดือนต่ําสุดพบใน

เดือนธันวาคม เนื่องจากฝนไมตกติดตอกันหลายเดือน ตนไมจะเริ่มผลัดใบ การวิเคราะหหาคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ (r2) ระหวางอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดิน กับความชื้นในอากาศ พบวามี

ความสัมพันธกันในทางบวกอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) มีคา r2 = 0.09  

 

วิจารณผลการทดลอง 
อัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินเฉลี่ยในแตละเดือนของพื้นที่ปาอุทยานสิ่งแวดลอม

นานาชาติสิรินธร ต.ชะอํา จ.เพชรบุรี ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 พบวามีคาเฉลี่ยรวม 

8 เดือนเทากับ 40.65  กรัมคารบอนไดออกไซด/ตารางเมตร/เดือน มีอัตราการปลดปลอยสูงสุดในเดือน มิถุนายน  

2552 เทากับ 117.61 กรัมคารบอนไดออกไซด/ตารางเมตร/เดือน และมีอัตราการปลดปลอยต่ําสุดในเดือน 

มีนาคม 2552 เทากับ 26.58 กรัมคารบอนไดออกไซด/ตารางเมตร/เดือน นอกจากนั้นการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากผิวดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอยางชัดเจนในพื้นที่ศึกษา กลาวคือ ในชวงฝน

มาก (เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน) จะมีปริมาณการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ีย สูง

กวาในชวงฝนนอย (เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม และเมษายน)  

 

สรุปผลการทดลองและเสนอแนะ 
 การปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากผิวดินมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอยางชัดเจนในพื้นที่

ศึกษา กลาวคือ ในชวงที่มีปริมาณฝนมาก (เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน) มีปริมาณการ

ปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเฉล่ีย สูงกวาในชวงที่มีปริมาณฝนนอย (เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ 

มีนาคม  และเมษายน )  ปจจัยแวดลอมบางประการที่ มีผลตอการเปลี่ยนแปลงอัตราการปลดปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดจากดินพื้นที่ปาอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี มีความสัมพันธกันใน

ทางบวก เรียงลําดับคาสัมประสิทธสหสัมพันธ (r2) จากมากไปหานอย ไดดังนี้ ความชื้นในดินที่ระดับความลึก 

50  เซนติเมตร ความชื้นในดินที่ระดับความลึก 15  เซนติเมตร ปริมาณน้ําฝน  อุณหภูมิอากาศ   ความชื้นอากาศ  

มีคา r2 เทากับ 0.93  0.92  0.72  0.37  0.09  ตามลําดับ โดยผลของอุณหภูมิอากาศและความชื้นอากาศมี
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ความสัมพันธนอยมาก ผลการศึกษามวลชีวภาพในครั้งนี้พบวา เพ่ือใหการประเมินปริมาณผลผลิตมวลชีวภาพที่

ไดมีความถูกตอง แมนยํามากยิ่งขึ้น ควรศึกษามวลชีวภาพในสวนที่อยูใตพ้ืนดินดวย และการประเมินการ

เปล่ียนแปลงคารบอนในพื้นที่ปาควรพิจารณาอัตราการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากดินใชรวมกับ

ขอมูลอื่น ๆ เชน อัตราการสังเคราะหแสงของตนไมในปา การหายใจของลําตน หรือขอมูลการเปลี่ยนแปลงกาซ

คารบอนไดออกไซดของระบบนิเวศปาไม 
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