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บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง ผลกระทบของไฟปาตอสมบัติบางประการของดินและความตระหนักเขาใจเรื่องดินของ

ชาวมงดอยปุย ไดดําเนินการโดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ 1) เพื่อวิเคราะหธาตุอาหารและอินทรียวัตถุในดิน โดย

แบงแปลงทดลองระหวางแปลงที่ถูกไฟไหม ขนาด 10 x 10 ม. จํานวน 4 แปลง และแปลงที่ไมถูกไฟไหม ขนาด  

10 x 10 ม. จํานวน 4 แปลง ในระดับความลึกผิวดิน, 0-5, 5-10 และ 10–15 และ 2) เพื่อทราบถึง ความตระหนัก

เขาใจเรื่องดินของชาวมงดอยปุย ที่มีตอดินที่ถูกไฟไหมและไมถูกไฟไหม  

 จากการศึกษาพบวา ความเปนกรดดางในแปลงที่ถูกไฟไหมมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในทุกระดับความลึกของ

ดิน ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ในแปลงที่ถูกไฟไหมในระดับความลึกผิวดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แตในระดับความลึก 

0-5 ซม. มีปริมาณลดนอยลง, ปริมาณฟอสฟอรัส (P) ในแปลงที่ถูกไฟไหมในระดับความลึกผิวดินจะมีปริมาณเพิ่ม

สูงขึ้น แตในระดับความลึก 0-15 ซม. มีปริมาณลดนอยลง ปริมาณโพแทสเซียม (K) ในแปลงที่ถูกไฟไหมในระดับ

ความลึกผิวดินจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น แตในระดับความลึก 0-15 ซม. มีปริมาณเพิ่มขึ้นเล็กนอย ปริมาณแคลเซียม 

(Ca) ในแปลงที่ถูกไฟไหมในระดับความลึกผิวดินจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ความลึกระดับ 0-5 ซม. เพิ่มขึ้นเล็กนอย 

ความลึกระดับ 5-10 ซม. และ 10-15 ซม. จะมีปริมาณลดนอยลง ปริมาณแมกนีเซียม (Mg) ในแปลงที่ถูกไฟไหมใน

ระดับความลึกผิวดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น สวนในระดับ 0-5 ซม. เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ระดับ 5-10 และ 10-15 ซม. มี

ปริมาณลดนอยลง สวนความตระหนักเขาใจเรื่องดินและผลกระทบของไฟปาของชาวมงดอยปุยพบวา ยังมีทัศนคติที่

ผิดตอการเกิดไฟปา และไมไดความสนใจในการเขารวมการฝกอบรมปองกันไฟปา รับทราบขอมูลขาวสารเกี่ยวกับดิน

และไฟปานอย มีความรูเร่ืองความเสียหายที่เกิดจากไฟปาเพียงเล็กนอยเทานั้น 

บทนํา 
 ในปจจุบันปญหาที่เกิดจากไฟปามีอยูหลายประการ เชน เกิดมลภาวะทางอากาศ ทําใหเกิด
หมอกควันหนาทบึ ปริมาณฝุนละอองในอากาศเพิม่สูงขึ้น ดินที่ถูกไฟไหมทําใหสมบัติบางประการของ
ดินเกิดการเปลี่ยนแปลงสงผลกระทบตอการปลูกพืช ผลผลิตมีคุณภาพต่ําและใหผลผลิตนอย เพราะ
อาหารในดินของพืชถูกทําลายลง สภาพดินเสื่อมโทรม การพฒันาฟนฟูสภาพดินทําใหคอนขางยาก 
และปญหาสําคญัอีกประการหนึง่คือ การไมเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากไฟปาของชาวบาน และการ
ขาดความรวมมอืในการปองกันไฟปา 
 จังหวัดเชียงใหม เปนอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาเรือ่งไฟปาอยางตอเนื่องทุกป ทําใหปา
ไมไดรับความเสียหาย และเกดิมลพิษทางอากาศ ถึงแมหนวยราชการจะรณรงคใหราษฎรชวยกัน
ปองกันไฟปา และใหชวยกันปองกันไฟไหมที่เกิดจากน้ํามือมนุษย ไมวาจะเปนการทิ้งกนบุหรี่ การจุด
ไฟเผาพชืไรเพือ่ทําการเกษตรครั้งใหม แตก็ยังมีผูที่ฝาฝนและทําการจุดไฟเผาและไมสามารถควบคุม
ไดทําใหเกิดไฟปา 



 เกษตรเพื่อชุมชนและสิ่งแวดลอม พรอมรับโลกรอน 

 

431 

 จากปญหาขางตน ทําใหผูศึกษามีความสนใจทีจ่ะทําการศึกษาวิจัยถึงผลกระทบและความ
เสียหายที่เกิดจากไฟปา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตองการนาํเสนอขอมูลใหแกบุคคลทั่วไปไดทราบวา  
ไฟปานั้นมีผลกระทบตอสมบัติบางประการของดนิอยางไรบาง และทําใหดินไดรับความเสียหาย
อยางไร เพื่อสรางความเขาใจและจิตสํานึกในการรวมกันปองกันไมใหเกิดไฟปา โดยมีวัตถุประสงคของ
การวิจัยเพื่อ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบตัิทางเคมีบางประการของดินอนัเปนผลจากการเกดิไฟปา 
และเพือ่ทราบถึงทัศนคติของราษฎรหมูบานมงดอยปุย ที่มีตอดินที่ถูกไฟไหมและไมถูกไฟไหม 

วัสดุและอุปกรณ 
1. อุปกรณและสารเคมีในการวิเคราะหคา pH  
2. อุปกรณและสารเคมีในการวิเคราะหอินทรียวัตถุในดิน (OM)   
3. อุปกรณและสารเคมีในการวิเคราะหคาฟอสฟอรัส (P)   
4. อุปกรณและสารเคมีในการวิเคราะหโพแทสเซียม แคลเซียม และโพแทสเซียม 
5. แบบสัมภาษณความรูความเขาใจเกี่ยวกับไฟปา เชน ขอมูลสวนบุคคล การใชประโยชน

จากปา ความเขาใจเรื่องดิน ผลกระทบจากไฟปาที่เกิดกับดิน และการใหความรวมมือในการเขารวม
การฝกอบรมการปองกันไฟปา เปนตน จํานวน 66 ชุด 

วิธีการวิจัย 
1. แปลงทดลองขนาด 10 x 10 ม. จํานวน 8 แปลง แบงเปน แปลงควบคุมที่ไมถูกไฟเผา 

จํานวน 4 แปลง และแปลงที่ถูกไฟเผา จํานวน 4 แปลง โดยจัดวางรูปแบบแปลง ดงัภาพที่ 1  
2. เก็บขอมูลครั้งที่ 1 เก็บตัวอยางดินจากแปลงควบคุมที่ไมถูกไฟเผา และแปลงทีจ่ะถูกไฟ

เผาจํานวน 1 กิโลกรัม กอนดําเนินการทดลองแลวนําตัวอยางดินไปวิเคราะห   
 3. ดําเนินการทดลองโดยทําการเผาดินแปลงทีจ่ะถูกไฟเผา โดยใชระยะเวลาในการเผา
จํานวน 30 นาที แลวปลอยทิ้งไวเปนระยะเวลา 7 วัน 
 4. เก็บขอมูลครัง้ที่ 2 เก็บตัวอยางดินจากแปลงควบคุมที่ไมถูกไฟเผา และแปลงที่ถูกไฟเผา 
จํานวน 1 กิโลกรมั แลวนําตัวอยางดินมาวิเคราะห ดังนี้ 

4.1 วิธีการวิเคราะหคา pH คือ ชั่งตัวอยางดินที่แหงและบดผานตะแกรงรอน ขนาด 
2 mm หนัก 20 g ใส beaker ขนาด 100 ml เติมน้ํากลั่น 20 ml ใช stirring rod (แทงแกว) คนใหเขากัน
แลวตั้งทิ้งไว 30 นาที คนดินเปนครั้งคราวขณะตั้งทิ้งไว ปรับ pH meter โดยใช buffer solution pH 4 
และ 7 แลวดําเนินการวัดตัวอยางดิน (ภาควิชาดินและปุย, มหาวิทยาลัยแมโจ) 
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          แปลงที่ถูกไฟเผา    แปลงที่ไมถูกไฟเผา 
 
 

        10 m 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  รูปแบบการจัดวางแปลงทดลอง 

 
  4.2 วิธีการวิเคราะหอินทรียวัตถใุนดิน คือ ชั่งตัวอยางดิน ที่แหงและผานตะแกรง
รอน ขนาด 0.5 mm หนัก 1 g ใสใน Elenmeyer flask ขนาด 250 ml, เติม 1N K2Cr2O7 10 ml และ 
H2SO4 (conc.) 20 ml ตั้งทิ้งไวใหเย็นลงเทากับอณุหภูมิหอง เติมน้ํากลั่น 100 ml ตั้งทิ้งไวใหเย็นเติม 
indicator (O-Phenanthrolene) 2-3 หยด แลวนําไป titrate ดวย 0.5 N Fe (NH4)2(SO4)26H2O 
(AFS) จนถึง end point (สีของสารละลายเปลี่ยนเปนสีแดง) บันทกึปริมาณ AFS ที่ใช titrate, ทํา blank 
โดยใช K2Cr2O7 ความเขมขน 1 N 10 ml และดําเนินการเชนเดียวกับตัวอยางทกุประการ (ภาควิชา
ดินและปุย, มหาวิทยาลัยแมโจ) 
  4.3 วิธีการวิเคราะหฟอสฟอรัส (P) คือ 

1) วิธีสกัดโดยใช Bray II solution ชั่งตัวอยางดิน ที่แหงและผานตะแกรงรอนขนาด 
2 mm หนัก 2.5 g ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 50 ml เติม Bray II solution จํานวน 25 ml เขยาดวย
เครื่องเขยา 5 นาที กรองดวยกระดาษกรอง Whatman No.5 pipet สารละลายที่กรองได 5 ml ใสใน 
Volumetric flask 50 ml แลวนําไปทําใหเกิดสี เตรียม working standard set (ชุดสารละลาย
มาตรฐาน) Pipet intermediate standard solution 5 mg/L P ในปริมาตร 2, 4, 6, 8, 10 ml ใสใน 
Volumetric flask ขนาด 50 ml ปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่นจะได working standard ที่มีความเขมขน 0.2, 
0.4, 0.6, 0.8, 1 mg/LP, Pipet working standard solution ความเขมขนละ 5 ml ใสใน Volumetric 
flask ขนาด 50 ml แลวนําไปทําใหเกิดสี 

2) การทําใหเกดิสี (develop สี) : เติมสารละลาย Ammonium molybdate 
ascorbic acid จํานวน 10 ml ลงไปใน Volumetric flask ขนาด 50 ml ที่มีสารละลายตัวอยางและ

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
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สารละลายมาตรฐาน ที่เตรียมไวปรับปริมาตรดวยน้ํากลั่น ตั้งทิ้งไว 1 ชั่วโมง นําไปวัดความเขมขนของ
สีน้ําเงินที่เกิดขึ้นดวยเครื่อง spectrophotometer ที่ wavelength 882 nm เปรียบเทยีบ absorbance ที่
อานไดของตัวอยางกับ standard แลวนําไปคํานวณหาปริมาตรของฟอสฟอรัสในตวัอยางดิน (ภาควิชา
ดินและปุย, มหาวิทยาลัยแมโจ) 
 5. วิธีการวิเคราะหโพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม คือ ชั่งตัวอยางดินที่แหงและผาน
ตะแกรงรอนขนาด 2 mm หนัก 2.5 g ใสใน Erlenmeyer flask ขนาด 50 ml เติมน้ํายาสกัด 1 N 
Ammonium acetate pH 7 จํานวน 25 ml เขยาดวยเครื่องเขยา 30 นาที นําไปกรองผานกระดาษกรอง 
Whatman No.5 เก็บสารละลายทีก่รองไว เตรียม working standard solution K, Ca และ Mg 10 ใน 1 
N pH 7 Ammonium acetate solution จาก Intermediate standard ใหมีความเขมขน ดังนี้ (ภาควิชา
ดินและปุย, มหาวิทยาลัยแมโจ) 
  K    5, 10, 15, 20 mg/ L 
  Ca 5, 10, 15, 20, 25 mg/ L 
  Mg 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 mg/ L 
 นําสารละลายทีก่รองไดไปอานคาปริมาณ K โดยเครื่อง Flame photometer เปรียบเทียบ
คาที่อานไดกับ standard curve แลวนําไปคาํนวณหาปริมาณ K ในดิน, วัดปริมาณ แคลเซียม (Ca) 
แมกนีเซียม (Mg) ดวยเครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer ที่ wave length, slit width 
ตามคุณสมบัติของธาตุ ที่ตองการจะวัดปริมาณและเครื่องทีใ่ช ดังนี้ 

Ca Wavelength 422.7 nm Slit  width  0.7 nm 
Mg Wavelength 285.2 nm Slit  width  0.7 nm 

ระยะเวลาในการทําวิจัย  
ตั้งแตเดือน  มกราคม  2550  ถึงเดือน  ตุลาคม  2550 
การบันทึกและการเก็บขอมูล 
1. เก็บขอมูลคาความเปนกรดเปนดางของดิน (pH) อินทรียวัตถุ (OM) ปริมาณธาตุ

ฟอสฟอรัส (P) ปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K) ปริมาณธาตุแคลเซียม (C) ในแตละระดับความลึกของดิน
ซึ่งเก็บตัวอยางดนิทั้งหมด 2 ครั้ง วิเคราะหผลทางสถิติ แปลผลและรายงานผลตอไป 

2. เก็บรวบรวมแบบสัมภาษณ เพื่อทราบความรูความเขาใจของชาวบานที่มีตอการเกิดไฟ
ปา และผลกระทบตอดิน วิเคราะหผล รายงานผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
 1. วิเคราะหหาความแตกตางของสมบัติดินที่ถูกไฟไหมและไมถกูไฟไหม หมูบานมงดอยปุย 
โดยใชโปรแกรมสิริชัย V6 (ศิริชยั, 2550) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
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  1.1 ผลการวิเคราะหขอมูลของปริมาณความเปนกรดดาง (pH) พบวา แปลงที่ถูก
ไฟไหมมีคา F-Test เทากับ 22.6770* คือ มีความแตกตางทางคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวน
แปลงทีไ่มถูกไฟไหมมีคา F-Test เทากับ 2.6959ns คือ ไมมีความแตกตางทางคาสถิติ   
  1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณอินทรียวัตถ ุ(OM) พบวา แปลงที่ถูกไฟไหมมีคา 
F-Test เทากับ 18.1164* คือ มีความแตกตางทางคาสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 สวนแปลงที่ไมถูกไฟ
ไหมมีคา F-Test เทากับ 40.1903** คือ มีความแตกตางทางคาสถติิที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
  1.3 ผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณฟอสฟอรัส (P) พบวา แปลงที่ถกูไฟไหมมีคา F-
Test เทากับ 0.1172ns คือ ไมมีความแตกตางทางคาสถิติ สวนแปลงที่ไมถูกไฟไหมมีคา F-Test 
เทากับ 1.0891ns คือ ไมมีความแตกตางทางสถติิ 
  1.4 ผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณธาตโุพแทสเซยีม (K) พบวา แปลงที่ถูกไฟไหม มี
คา F-Test เทากับ 9.0116ns คือ ไมมีความแตกตางทางคาสถิติ สวนแปลงทีไ่มถูกไฟไหมมีคา F-Test 
เทากับ 29.8114** คือ มีความแตกตางทางคาสถติิที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
  1.5 ผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณธาตแุคลเซียม (Ca) พบวา แปลงที่ถูกไฟไหมมี
คา F-Test เทากับ 0.6798ns คือ ไมมีความแตกตางทางคาสถิติ สวนแปลงทีไ่มถูกไฟไหมมีคา F-test 
เทากับ 35.2307** คือ มีความแตกตางทางคาสถติิที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
  1.6 ผลการวิเคราะหขอมูลปริมาณธาตแุมกนีเซียม (Mg) พบวา แปลงที่ถูกไฟไหม
มีคา F-Test เทากับ 0.6798ns คือ ไมมีความแตกตางทางคาสถิติ สวนแปลงทีไ่มถูกไฟไหมมีคา F-Test 
เทากับ 35.2307** คือ มีความแตกตางทางคาสถติทิี่ระดับนัยสําคัญ 0.01 
 2. ผลการวิเคราะหจากตาราง Anova มีประโยชนในการอานผลขอมูลทางสถิติ เพื่อนําขอมูล
ที่ไดมาเปรียบเทยีบหาคาความแตกตางทางสถิตขิองดินที่ถูกไฟเผา และไมถูกไฟเผา 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหดินทางดานวิทยาศาสตร 
 ไฟปามีผลกระทบตอคาความเปนกรดดาง (pH) ในดิน คือ คาความเปนกรดดางในดินที่ถูก
ไฟเผาจะมีปริมาณคาความเปนกรดดางสูงกวาดินที่ไมถูกเผาในทุกระดับความลึกของดิน 
 ไฟปามีผละกระทบตอปริมาณอนิทรียวัตถุ (OM) คือ ดินแปลงที่ถูกไฟเผาในระดับความลึก
ผิวดินจะมีปริมาณอินทรียวัตถุเพิม่สูงขึ้น สวนในความลึกระดับ 0-5, 5-10 และ 10-15 กลับมีปริมาณ
อินทรียวัตถุลดนอยลง เมื่อเทียบกับปริมาณอินทรียวัตถุในแปลงที่ไมถูกเผา 
 ไฟปามีผลกระทบตอปริมาณธาตุฟอสฟอรัส (P) ในดิน คือ ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในดินใน
ระดับความลึกผิวดินมีปริมาณเพิม่สูงขึ้น สวนในระดับความลึก 0-5, 5-10 และ 10-15 ซม. กลับมี
ปริมาณธาตุฟอสฟอรัสลดนอยลงเมื่อเทียบกับปริมาณธาตุฟอสฟอรัสในดินที่ไมถกูเผาไฟ 
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ภาพที่ 2 คาความเปนกรดดาง (pH) ของดินบานมงดอยปุยที่ถูกไฟเผาและไมถูกไฟเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) (%) ของดินบานมงดอยปุยที่ถูกไฟเผาและไมถูกไฟเผา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  แสดงปริมาณธาตุฟอสฟอรัส  (P)  mg/kg ของดินบานมงดอยปุยที่ถูกไฟเผาและไมถูกไฟเผา 

 
 ไฟปามีผลกระทบตอปริมาณธาตุโพแทสเซียม (K) ในดิน คือ ปริมาณธาตุโพแทสเซียมในดิน
ในระดับความลกึผิวดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นในปริมาณมาก ระดับความลึก 0-5 ซม. มีปริมาณลด
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นอยลง ระดับความลึก 5-10 ซม. มีปริมาณเพิม่สูงขึ้น และระดับ 10-15 ซม. ก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น
เล็กนอย เมื่อเทียบกับปริมาณธาตุโพแทสเซียมของดินที่ไมถูกเผา 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  แสดงปริมาณธาตุโพแทสเซียม  (K)  mg/kg  ของดินบานมงดอยปุยที่ถูกไฟเผาและไมถูกไฟเผา 

 
 ไฟปามีผลกระทบตอปริมาณธาตุแคลเซียมในดนิ (Ca) คือ ปริมาณธาตุแคลเซียมในดินใน
ระดับความลึกผิวดินมีปริมาณธาตุแคลเซียมเพิ่มสูงขึ้นในปริมาณมาก ระดับความลึก 0-5 ซม. เพิ่มขึ้น
เพียงเล็กนอย ระดับความลึก 5-10 ซม. มีปริมาณลดลงปริมาณมาก และระดับความลึก 10-15 ซม. ก็มี
ปริมาณลดลงเชนกัน เมื่อเทียบกับปริมาณธาตแุคลเซียมในดินในระดับความลึกเดยีวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  6  แสดงปริมาณธาตุแคลเซียม (Ca) mg/kg ของดินบานมงดอยปุยที่ถูกไฟเผาและไมถูกไฟเผา 

 
 ไฟปามีผลกระทบตอปริมาณธาตุแมกนีเซียมในดิน (Mg) คือ ปริมาณธาตุแมกนเีซียมในดิน
ในระดับความลกึผิวดินมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นมาก ระดับความลึก 0-5 ซม. เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย ระดับ
ความลึก 5-10 ซม. มีปริมาณลดนอยลง และระดับความลึก 10-15 ซม. ก็มีปริมาณลดนอยลงเชนกัน 
เมื่อเทียบกับปริมาณธาตุแมกนีเซียมในดินที่ไมถกูเผา 
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ภาพที่ 7  แสดงปริมาณธาตุแมกนีเซียม  (Mg)  mg/kg  ของดินบานมงดอยปุยที่ถูกไฟเผาและไมถูกไฟเผา 

 
 2. ผลการศึกษาขอมูลทางดานสังคม 
 จากผลการศึกษาวิจัยขอมูลทางดานสังคม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 51-60 ป เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4-6 คน อาชีพ
หลักคือเกษตรกรรม มีรายไดในครอบครัวรวม 55,001-75,000 บาทตอป เปนสมาชิกกลุมผูใชน้ําทุก
ครัวเรือนในหมูบาน มีการใชประโยชนจากปาในระดับปานกลาง ไดแก ใชไมมาทําฟน, ซอมแซมบาน 
หรือการเก็บเห็ด หนอไม ผักหวาน ไขมดแดง มาเปนอาหารหรือจาํหนาย มีการเขารวมรับการฝกอบรม
เรื่องการปองกันไฟปาเปนบางครั้ง ไมคอยใหความสนใจเทาที่ควร รับทราบขอมูลส่ือเกี่ยวกับการ
อนุรักษปาจากสือ่โทรทัศนมากทีสุ่ด ชาวบานสวนใหญรับทราบถึงเหตุผลและความจําเปนทีจ่ะตอง
ชวยกันปองกันไฟปา มีการชักชวนใหชวยกันอนรัุกษปาภายในหมูบาน ไดรับทราบขาวสารดานไฟปา
และดนิจากสื่อวทิยุมากที่สุด ชาวบานในหมูบานมงดอยปุยถือครองที่ดินโดยไมมีเอกสารสิทธิ ์ มี
ความคิดวาดินในหมูบานของตนเองยังไมเส่ือมโทรม ชาวบานไดรับความรูเกี่ยวกับดินจากเจาหนาที่
โครงการหลวง  มีการติดตอกับเจาหนาที่ปาไมในเรื่องที่ดินทํากนิและเรื่องการเกิดไฟปา ชาวบานไมเคย
นําดินในไรของตนเองไปทําการตรวจสอบ มีความรูในการสังเกตวาดินมีการเสื่อมสภาพในระดับปาน
กลาง  รูถึงผลกระทบของไฟปาที่เกิดกับดิน 

สรุปผลการวิจัย 
 การเผาปาทาํใหมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในระดบัความลึกผิวดินของ pH, OM, P, K, Ca, 
Mg และที่ระดับความลึก 0-5 ซม. มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของ pH, K, Ca, Mg มีการเปลี่ยนแปลงลด
นอยลงของ OM, P ที่ระดับความลึก 5-10 เซนติเมตร มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ของ pH, K มีการ
เปล่ียนแปลงลดนอยลงของ OM, P, Ca, Mg ที่ระดับความลึก 10-15 ซม. มีการเปลี่ยนแปลงเพิม่ขึ้น
ของ pH, K มีการเปลี่ยนแปลงลดนอยลงของ OM, P, Ca, Mg 
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 จากขอมูลการเปลี่ยนแปลงสมบัติบางประการของดินขางตน อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่
เพิ่มขึ้นหรือลดนอยลง ขึ้นอยูกับสภาพพื้นดนิที่เกิดไฟปา เพราะการสะสมของเศษใบไมและ
อินทรียวัตถุอาจจะมีระดับความหนาแนนตางกัน อีกประการที่สําคัญคือระยะเวลาที่เกิดไฟปา จากการ
วิจัยไดทําการทดลองเผาโดยใชเวลา 30 นาที แตเนื่องการความหนาแนนของเศษใบไมและอินทรียวัตถุ
ที่ตางกัน ทําใหการเผาผลาญหนาดินและธาตุในแตละระดับความลึกของดินจะไดรับความรอนของไฟ
ไมเทากัน 
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