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บทคัดย่อ
การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชและการกักเก็บคาร์ บอนของพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่ าเศรษฐกิจ ณ สถานี วิจยั และฝึ ก
นิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขี ยว จังหวัดนครราชสี มา มี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาโครงสร้ างสังคมพืชและประเมิ นการกักเก็ บ
คาร์ บอนของระบบนิ เวศป่ าไม้ในแต่ละแหล่งสะสม โดยทาการวางแปลงศึกษาในพื้นที่ป่าดิบแล้งและสวนป่ า ยูคาลิปตัส
ขนาด 1 ไร่ (40 เมตร × 40 เมตร) จานวน 8 แปลง ผลการศึกษาพบว่าสังคมป่ าดิบแล้ง มีจานวนชนิดพรรณไม้ท้ งั สิ้น 95 ชนิด
76 สกุล 45 วงศ์ โดยไม้เด่นที่พบคือกะเบากลัก (Hydnocarpus ilicifolia King) โมกป่ า (Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.)
และมะค่าโมง (Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) ในขณะที่สวนป่ ายูคาลิปตัส พบพรรณไม้ท้ งั สิ้ น 20 ชนิ ด 19 สกุล 13 วงศ์
โดยไม้เด่นที่ พบคือ ยูคาลิปตัส คามาลดูเลนซิ ส (Eucalyptus camaldulensis Dehnh.) โมกป่ า (Wrightia arborea (Dennst.)
Mabb.) และปอแก่นเทา (Grewia eriocarpa Juss.) ในขณะที่ ค่าดัชนี ความหลากหลายเท่ากับ 3.726 และ 0.465 ตามลาดับ
โดยสั ง คมพื ช ป่ าดิ บ แล้ง มี ก ารกัก เก็ บ คาร์ บ อนสะสมทั้ง หมด 94.57 ตัน คาร์ บ อน/เฮกแตร์ หรื อ คิ ด เป็ นปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) 347.07 ตัน CO2 เที ยบเท่า/เฮกแตร์ ส่ วนสวนป่ ายูคาลิปตัส มีปริ มาณคาร์ บอนสะสมทั้งหมด
45.81 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ หรื อคิดเป็ นปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 168.11 ตัน CO2เทียบเท่า/เฮกแตร์
คาสาคัญ: กักเก็บคาร์บอน ป่ าอนุรักษ์ ป่ าเศรษฐกิจ สถานีวจิ ยั และฝึ กนิสิตวนศาสตร์วงั น้ าเขียว จังหวัดนครราชสี มา

ABSTRACT
The purpose of this study was to examine vegetation structure and carbon sequestration of Natural and Economics
Forest at Wang Nam Khiao forestry research and student training station, Nakhon Ratchasima Province in 8 plots , 40 x 40
m2 in size. Results show that total of species in Dry Evergreen forest were 95 species (76 genera, 45 families) and the most
dominant trees were Hydnocarpus ilicifolia King, Wrightia arborea (Dennst.) Mabb.) and Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib).
The total of species in Eucalyptus Plantation were 20 species (19 genera, 13 families) and the most dominant trees were
Eucalyptus camaldulensis Dehnh., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit and Grewia eriocarpa Juss. The Shanon-Wiener
index of diversity in Dry Evergreen forest and Eucalyptus Plantation were 3.726 and 0.465, respectively. Carbon
sequestration in Dry Evergreen forest and Eucalyptus Plantation were 94.57 tC/ha equivalent to 347.07 tCO2e/ha and 45.81
tC/ha, equivalent to 168.11 tCO2e/ha
Key words: Carbon sequestration, economics forest, natural forest, Wang Nam Khiao Forestry Research and Student Training Station
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บทนา

และสภาพของท้อ งที่ ตลอดจนวนวัฒ นวิ ธี ที่ ใ ช้ ใ นการ
จัด การ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ว ระยะปลู ก ที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ มี
จ านวนต้น ไม้ต่ อ พื้ น ที่ แ ตกต่ า งกัน ท าให้ส วนป่ า (อายุ
เท่ากัน) ที่ มีจานวนต้นต่อพื้นที่มากกว่ามีมวลชี วภาพและ
การกั ก เก็ บ คาร์ บ อนต่ อ พื้ น ที่ ม ากกว่ า (Department of
National Parks, Wildlife and Plant Conservation, 2009)
จากบทบาทสาคัญของระบบนิ เวศป่ าไม้ในการ
ลดสภาวะโลกร้อนทุก ๆ ภาคส่ วนจึงมีการสร้างกลไกและ
สร้างแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยคาร์ บอน
จากการทาลายป่ าและลดความเสื่ อมโทรมของป่ าในพื้นที่
ป่ าธรรมชาติเพื่อให้เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอน และส่งเสริ ม
การปลูกป่ าและสวนป่ าไม้เศรษฐกิ จแบบผสมผสานที่ให้
ความส าคัญต่ อการอนุ รัก ษ์แ ละส่ งเสริ ม ให้มี โครงสร้ าง
และองค์ประกอบชนิ ดพรรณพืชค่อนข้างซับซ้อน มีระบบ
เรื อ นรากที่ แผ่ซ้อ นทับกันมากขึ้ น มี ร ะบบเรื อ นยอดที่ มี
หลากหลายชั้นมากขึ้น มีซากพืชที่ ร่วงหล่นบนพื้นป่ าเพื่อ
ช่ ว ยเพิ่ ม ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ท าให้ ดิ น ร่ วนซุ ย
ก่อให้เกิดน้ าซึ มผ่านผิวดินมากขึ้นและไหลซึ มลงดินอย่าง
ช้า ๆ และเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอนที่เพิ่มขึ้นจากการปลูก
แบบเชิงเดี่ยว
สถานี วิ จัย และฝึ กนิ สิ ต วนศาสตร์ ว ัง น้ าเขี ย ว
จังหวัดนครราชสี มา จึงเป็ นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการฟื้ นฟูป่าที่
เสื่ อมโทรมอันเนื่ องจากการทาไม้ในป่ าธรรมชาติโดยการ
ปลู ก ฟื้ นฟู แ ละการจัด การเพื่ อ ให้ เ กิ ด การทดแทนตาม
ธรรมชาติ รวมทั้งจัดการปลูกสร้างสวนป่ าแบบผสมผสาน
เพื่อเพิ่มองค์ประกอบพันธุ์พืชในพื้นที่ แปลงปลูกไม้ยูคา
ลิปตัส เพื่อเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอนและลดสภาวะโลก
ร้อน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
โครงสร้ า งสัง คมพื ช และการกัก เก็ บ คาร์ บ อนในพื้นที่ ที่
จัดการเป็ นป่ าอนุรักษ์และป่ าเศรษฐกิ จเพื่อเป็ นข้อมูลและ
แหล่งเรี ยนรู ้ในด้านการจัดการป่ าเพื่อส่ งเสริ มการกักเก็บ
คาร์บอนต่อไป

ปั ญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็ น
ประเด็ นหลัก ที่ มี ก ารกล่ า วถึ งในเวที ส าคัญต่ า ง ๆ ตั้ง แต่
ระดั บ ท้ อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศ ไปถึ ง ระดั บ นานาชาติ
เนื่ องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นล้วนเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์
กับทุกภาคส่ วน อาทิ ภาคพลังงาน การขนส่ ง การพัฒนา
เมื อ ง และโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การบริ หารและจัด การ
ทรัพยากรป่ าไม้ ซึ่งเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สาคัญ โดย
ระบบนิ เวศป่ าไม้มีการสะสมคาร์ บอนอยู่ท้ งั ในส่ วนของ
ต้นไม้และดินผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืช การ
หายใจของสิ่ งมีชีวิต และการย่อยสลายของจุลินทรี ยใ์ นรู ป
ของก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ คาร์ บ อนที่ ส ะสมอยู่ใ น
ต้น ไม้แ ละดิ น นั้น IPCC (2006) ได้ก าหนดแหล่ ง สะสม
คาร์บอนในสภาพธรรมชาติออกเป็ น 5 แหล่ง ได้แก่ แหล่ง
สะสมคาร์บอนเหนือดิน แหล่งสะสมคาร์บอนใต้ดิน แหล่ง
สะสมคาร์ บอนในไม้ยืนต้นตาย แหล่งสะสมคาร์ บอนของ
ซากพืช และแหล่งสะสมคาร์ บอนในดิ น จากการที่ ป่าไม้
ในสภาพธรรมชาติ ท าหน้า ที่ เ ป็ นแหล่ ง กัก เก็ บ คาร์ บอน
ดัง นั้น เมื่ อ มี ก ารปลู ก ป่ าหรื อ ฟื้ นฟู ป่ าก็ จ ะมี พ้ื น ที่ ที่ เ ป็ น
แหล่งกักเก็บคาร์ บอนเพิ่มขึ้ น ในขณะเดี ยวกันเมื่ อป่ าไม้
เหล่านี้ ถูกรบกวนหรื อถูกทาลาย คาร์ บอนที่ เก็บสะสมอยู่
เหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ
ศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของป่ าธรรมชาติ
มี ความผันแปรขึ้ นอยู่กบั ปั จจัยต่าง ๆ เช่ น ชนิ ดป่ า ชนิ ด
พรรณไม้ที่เป็ นองค์ประกอบของป่ า ความหนาแน่นของป่ า
สภาพภูมิประเทศ และปั จจัยสิ่ งแวดล้อม โดยป่ าธรรมชาติ
ที่ มี ค วามสมบู ร ณ์ มี ค วามหนาแน่ น ของไม้ข นาดใหญ่
จานวนมาก ทาให้มีมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนใน
มวลชี วภาพสู ง ในขณะนี้ การกักเก็บคาร์ บอนของสวนป่ า
ไม้ที่ปลูกกันทัว่ ไปในประเทศไทย ได้แก่ ไม้สกั และไม้โต
เร็ วอื่น ๆ พบว่าการกักเก็บคาร์ บอนในมวลชีวภาพของไม้
ในสวนป่ าขึ้ น อยู่กับ ความแตกต่ า งของมวลชี ว ภาพเป็ น
สาคัญซึ่งมีความแตกต่างขึ้นกับชนิดต้นไม้ อายุ ระยะปลูก
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การเก็บข้ อมูล
การศึกษาลักษณะโครงสร้างสังคมพืช ทาการวัด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความสู งของไม้ใหญ่ (ขนาด
เส้ น ผ่ า นศู น ย์ก ลางเพี ย งอกตั้ง แต่ 4.5 เซนติ เ มตร) และ
ต้นไม้ที่ลม้ หรื อยืนต้นตาย ในแปลงขนาด 10 × 10 เมตร
และบัน ทึ ก ชนิ ด และจ านวนไม้ห นุ่ ม ที่ มี ข นาดเส้ น ผ่า น
ศูนย์กลางน้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร

อุปกรณ์ และวิธีการ
พื้นทีศ่ ึกษา
ทาการศึ กษาที่ สถานี วิจัยและฝึ กนิ สิตวนศาสตร์
วัง น้ า เขี ยว ตั้ง อยู่ใ น ต าบลอุ ด มทรั พ ย์ อ าเภอวัง น้ าเขี ยว
จังหวัดนครราชสี มา โดยประกอบไปด้วยพื้นที่ จานวน 2
ผืน โดยที่ พ้ืนที่ผืนแรกมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1.42 ตาราง
กิโลเมตร (888 ไร่ ) และพื้นที่ผืนที่ 2 พื้นที่ผืนที่สองมีขนาด
พื้นที่ ประมาณ 6.78 ตารางกิ โลเมตร (4,238 ไร่ ) ลักษณะ
ภู มิประเทศ พื้นที่ ส่วนใหญ่เป็ นที่ราบสลับกับภูเขาขนาด
เล็กมีความสู งอยู่ในช่วงประมาณ 200 ถึง 500 เมตร จาก
ระดับทะเลปานกลาง มีทิศทางด้านลาดตามแนวทิศใต้ไป
ยัง ทิ ศ เหนื อ (S - N) และตามแนวตะวัน ตกเฉี ย งใต้ –
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ (SW - NE) ลั ก ษณะภู มิ อ ากาศ
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 26.4 องศาเซลเซี ยส ปริ มาณน้ าฝน
เฉลี่ยรายเดือนรวมตลอดปี 999.5 มิลลิเมตร ช่วงเดื อนที่มี
อุณหภูมิเฉลี่ ยต่ ากว่า 25 องศาเซลเซี ยส คื อธันวาคมและ
มกราคม ฤดูฝนคือช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม
ลักษณะดิน ลักษณะของเนื้อดินโดยมากเป็ นดินร่ วนเหนียว
ปนทรายแป้ ง (sandy clay loam) หรื อดิ น ร่ ว นปนทราย
(sandy loam) สภาพสังคมพืช ประกอบไปด้วยรู ปแบบการ
ใช้ที่ดิน ได้แก่ พื้นที่ 1 ประกอบด้วย ป่ าดิ บแล้ง สวนป่ า
หรื อป่ าฟื้ นฟู สวนป่ ายู ค าลิ ป ตัส และพื้ น ที่ ที่ ไ ม่ ใ ช่ ป่ า
ขณะที่ พ้ืนที่ 2 ประกอบไปด้วย ป่ าเต็งรัง ป่ าดิ บแล้ง สวน
ป่ าหรื อป่ าฟื้ นฟู ป่ าผสมผลัดใบ สวนยางพารา และพื้นที่ที่
ไม่ใช่ป่า (Faculty of Forestry, 2015)
การคัดเลือกพื้นที่
วางแปลงตัวอย่างบริ เวณสถานี วิจยั และฝึ กนิ สิต
วนศาสตร์ วงั น้ าเขียว บริ เวณผืนป่ าที่ 1 (888 ไร่ ) โดยศึกษา
ในพื้นที่ ป่าดิบแล้งและสวนป่ ายูคาลิปตัสเพื่อเป็ นตัวแทน
ของป่ าอนุรักษ์และป่ าเศรษฐกิ จ ทาการสุ่ มเลือกพื้นที่เพื่อ
ทาการวางแปลงตัวอย่างขนาด 40 เมตร x 40 เมตร ในป่ า
ดิ บแล้ง 5 แปลง และในสวนป่ ายูคาลิปตัส 3 แปลง ในแต่
ละแปลงท าการวางแปลงตัว อย่า งขนาด 10 x 10 เมตร
จานวนทั้งหมด 16 แปลง และวางแปลงขนาด 4 x 4 เมตร
ที่มุมในแต่ละแปลงย่อย

Figure 1 Sample plot size
ทาการเก็บซากพืชและไม้พุ่มในแปลงตัว อย่า ง
ขนาด 0.5 x 0.5 เมตร จานวน 4 แปลงตัวอย่าง ที่ มุมนอก
แปลงตัวอย่างถาวร โดยเก็บเศษซากพืชและไม้พุ่มทั้งหมด
ที่ อ ยู่ บ นผิ ว ดิ น แล้ว ท าการชั่ง น้ าหนั ก สด และสุ่ ม เก็ บ
ตัวอย่าง บันทึ กน้ าหนักสดเพื่อนาไปหาปริ มาณความชื้ น
ในห้ อ งปฏิ บัติ ก าร โดยน าตัว อย่ า งไปอบในตู ้อ บที่ มี
อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซี ยส เป็ นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง หรื อ
จนกว่าน้ าหนักคงที่ จากนั้นนาตัวอย่างที่อบจนแห้งไปชัง่
หาน้ าหนักอบแห้งเพื่อคานวณหาเปอร์เซ็นต์ความชื้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener

index (H ) คานวณได้ ดังนี้
S

H =   (Pi ln Pi)
i 1

เมื่อ H = ดรรชนีความหลากหลาย
Pi = สัดส่ วนระหว่างจานวนต้นของชนิ ดไม้ที่ i ต่อ
จานวนต้นของพันธุ์ไม้ท้ งั หมดในแปลง
S = จานวนชนิดไม้ท้ งั หมด
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สะสม อันได้แก่ มวลชี วภาพเหนื อดิ น มวลชี วภาพใต้ดิน
ไม้ตาย และซากพืช โดยนาค่าปริ มาณคาร์บอนในส่วนต่าง
ๆ ของต้นไม้คูณกับมวลชี วภาพ โดยค่าความเข้มข้นของ
คาร์ บอนในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ใช้ค่ากลาง (default value)
ซึ่ ง IPCC (2006) ได้กาหนดให้มีค่าเท่ากับ ร้อยละ 47 ของ
น้ า ห นั ก แ ห้ ง แ ล้ ว คิ ด เ ที ย บ เ ป็ น ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ที่ พ ั น ธุ์ ไ ม้ ส ามารถดู ด ซั บ จาก
บรรยากาศโดยการคูณด้วยค่าคงที่ 3.67

2. ดั ช นี ค วามส าคั ญ (Important Value Index,
IVI) โดยคานวณจากค่าความหนาแน่ น (Density, D) คื อ
จ านวนต้น ไม้ท้ ัง หมดของชนิ ด พัน ธุ์ ที่ ว ดั ซึ่ ง ปรากฏใน
ตัว อย่า งต่อ หน่ ว ยพื้นที่ ที่ทาการส ารวจ จากนั้นน าความ
หนาแน่นไปหาความหนาแน่นสัมพัทธ์ (Relative Density,
RD) ความถี่ ( Frequency, F) คื อ อัต ราร้ อ ยละของจานวน
แปลงตัวอย่างที่ปรากฏพรรณไม้ชนิดนั้นต่อจานวนแปลงที่
ทาการสารวจ จากนั้นนาความถี่ที่ได้ไปหาความถี่สัมพัทธ์
(Relative Frequency, RF) ความเด่ น (Dominance, D๐)
ความเด่ น ในด้ า นพื้ นที่ หน้ า ตั ด (BasalArea, BA) คื อ
พื้นที่ หน้าตัดของลาต้นของต้นไม้ที่วดั ระดับเพียงอกอก
(1.30 เมตร) ต่อพื้นที่ที่ทาการสารวจ จากนั้นนาความเด่นที่
ได้ไ ปหาความเด่ น สัม พัทธ์ (Relative Dominance, RD๐)
ค่ า ดั ช นี ค วามส าคัญ ของพรรณไม้ (Importance Value
Index, IVI) คือ ผลรวมของค่าความสัมพัทธ์ต่างๆของชนิ ด
พรรณไม้น้ นั ในสังคมนิ ยมใช้ค่าความสัมพัทธ์ดา้ นความถี่
ความหนาแน่น และความเด่นรวมกัน
3. การประเมินมวลชีวภาพ จากข้อมูลขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางเพียงอกและความสู งของต้นไม้ที่วดั ได้จาก
แปลงตัว อย่า ง ท าการประเมิ น ผลผลิ ต มวลชี ว ภาพของ
ต้นไม้จากสมการแอลโลเมตรี (allometry) ที่มีการศึกษาไว้
โดย Trephattanasuwan et al. (2008) สาหรั บ สวนป่ ายูคา
ลิ ปตัสและTsutsumi et al. (1983) สาหรั บ ป่ าดิ บแล้ง โดย
จาแนกเป็ นมวลชี วภาพลาต้น กิ่ ง ใบ และราก ดังสมการ
ต่อไปนี้
ยูคาลิปตัส ลาต้น WS= 0.0305 (D2H)0.9862
กิ่ง
WB= 0.0008 (D2H)1.2698
ใบ
WL= 0.0003 (D2H)1.1666
ราก
WR = 0.0104 (D2H)0.9456
ป่ าดิบแล้ง ลาต้น WS = 0.0509 (D2H)0.919
กิ่ง
WB = 0.00893 (D2H)0.977
ใบ
WL = 0.0140 (D2H)0.669
ราก
WR = 0.0313 (D2H)0.805

ผลและวิจารณ์
1. องค์ ประกอบพรรณไม้
สั ง คมพื ช ป่ าดิ บ แล้ง พบชนิ ด พรรณไม้ท้ ั งหมด
จานวน 95 ชนิด (species) 76 สกุล (Genus) 45 วงศ์ (Family)
วงศ์ไม้เด่นในป่ าคือ วงศ์ถวั่ (Fabaceae) พบจานวน 10 ชนิด
เช่น ประดู่ป่า ขะเจ๊าะ เขลง มะค่าโมง เก็ดแดง ชิงชัน เป็ น
ต้น พรรณไม้ป่าดิบแล้งในพื้นที่ศึกษามีจานวนพรรณไม้ที่
มากกว่าเมื่อเปรี ยบเที ยบกับการศึ กษาโครงสร้างสังคมพืช
ป่ าดิ บ แล้ง ในพื้ นที่ ป่าอนุ รัก ษ์เพื่ อวิจัยและสาธิ ต วิชาการ
ด้านป่ าไม้อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย และการศึกษาการ
ทดแทนของสังคมพืชบริ เวณป่ าปลู ก และ ป่ าดิ บแล้งใน
พื้ น ที่ ป่ าสงวนแห่ ง ชาติ ป่ ามวกเหล็ก - ทับ กวาง จัง หวัด
สระบุรี และป่ าดิบแล้งบริ เวณสถานี วิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแก
ราชที่พบพรรณไม้ท้ งั หมด 55 ชนิ ด, 37 ชนิ ด และ 87 ชนิ ด
ตามล าดั บ (Khotrat et al., 2010; Kamsanor, 2013 and
Intarayotha, 1989)
ในขณะที่ สวนป่ ายูค าลิ ป ตัส พบชนิ ด พรรณไม้มี
จานวน 20 ชนิด (species) 19 สกุล (Genus) 13 วงศ์ (Family)
วงศ์ไม้เด่นที่พบคือ วงศ์ถวั่ (Fabaceae) พบทั้งหมด 4 ชนิ ด
ได้แ ก่ กางขี้ ม อด เขลง ประดู่ และขี้ เ หล็ก อเมริ กัน จาก
การศึกษาพบว่าในพื้นสวนป่ ายูคาลิปตัสมีจานวนพรรณไม้
ค่ อ นข้า งมากและมี ค วามคล้า ยคลึ ง กับ ป่ าดิ บ แล้ง ทั้ง นี้
เนื่ องจากพันธุ์ไม้ใหญ่ป่าดั้งเดิ มที่ ยงั คงหลงเหลืออยูแ่ ละมี
การกระจายห่ าง ๆ อยู่ในพื้นที่ ทาให้มีเกิ ดการส่ งเสริ มการ
สื บต่อพันธุ์และการทดแทนตามธรรมชาติของไม้ป่าดั้งเดิม
ในพื้นที่เป็ นอย่างดี

4. การประเมิน การกัก เก็บ คาร์ บ อนและการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทาการประเมิน
การกักเก็บคาร์บอนแหล่งกักเก็บคาร์บอนทั้งหมด 4 แหล่ง
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ผ่านศูนย์กลางที่ความสู งเพียงอกที่มีขนาดเล็กจะมี จานวน
ต้นไม้มากและลดลงเมื่อขนาดชั้นของเส้นผ่านศูนย์กลางที่
ความสู งเพียงอกเพิ่มขึ้น ซึ่ ง Visaratana (1983) ได้อธิ บาย
ว่า ลัก ษณะการกระจายแบบ L-shape แสดงว่า ป่ าอยู่ใ น
สภาวะที่ค่อนข้างคงที่และมีการทดแทนที่ดี

2. ความหลากชนิด
พิจารณาความหลากชนิ ด จากดัชนี ค่าความหลาก
ชนิ ดของ Shannon-Weiner ในป่ าดิ บแล้ง สาหรั บไม้ใหญ่
และไม้หนุ่ ม มีค่าเท่ากับ 3.73 และ 2.92 ตามลาดับ ขณะที่
สวนป่ ายูคาลิปตัสมีค่าดัชนี ความหลากหลายต่ามาก (0.465
และ 1.561 ของไม้ใหญ่และไม้หนุ่ม ตามลาดับ)
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บ Marod et al. (2003) ได้
ท าการศึ ก ษาการศึ ก ษาโครงสร้ า งสั ง คมพื ช ในอุ ท ยาน
แห่ งชาติ แก่ งกระจาน จังหวัดเพชรบุ รี ที่ มีค่าดัชนี ความ
หลากชนิด เท่ากับ 3.21 ซึ่งใกล้เคียงกับการศึกษา ครั้งนี้ แต่
น้อยกว่าป่ าดิบแล้งบริ เวณสถานีวิจยั สิ่ งแวดล้อมสะแกราช
ซึ่ งมี ค่ า เท่ า กับ 4.46 (Intarayotha, 1989) และป่ าดิ บ แล้ง
บริ เวณลุ่มน้ าพรม จังหวัดชัยภูมิ มีค่าดัชนี ความหลากชนิด
เท่ า กับ 4.89 (Sahunalu et al., 1979) เนื่ อ งจากในบริ เ วณ
สถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียวอยูใ่ นช่วงการ
ฟื้ นตัวจากการทดแทนของพื้นที่ ที่เคยโดนบุกรุ กแผ้วถาง
พื้นที่เคยตั้งเป็ นแหล่งชุมชนพื้นที่ไร่ ร้าง พื้นที่ปศุสตั ว์ จึงมี
ลักษณะโครงสร้างและองค์ประกอบชนิดไม้ผนั แปรมาก

Amount of tree

800.00

Dry Evergreen forest

600.00
400.00
200.00
0.00
DBH class (cm)

Amount of tree

600

3. ความหนาแน่ นและพื้นทีห่ น้ าตัดของหมู่ไม้
ความหนาแน่ นของไม้ยืนต้นในป่ าดิ บแล้ง มีค่า
เท่ า กั บ 927.50 ต้ น /เฮกแตร์ ส่ ว นไม้ ห นุ่ ม มี ค่ า ความ
หนาแน่ นเท่ า กับ 81.25 ต้น /เฮกแตร์ และมี พ้ื นที่ หน้าตัด
เท่ากับ เท่ากับ 18.57 และ 0.01 ตารางเมตร/เฮกแตร์ ในไม้
ยืนต้นและไม้หนุ่มตามลาดับ ในขณะที่สวนป่ ายูคิปตัส มี
ความหนาแน่ น 531.25 ต้น/เฮกแตร์ ในขณะเดี ยวกัน ไม้
หนุ่ ม มี ค วามหนาแน่ น เท่ า กับ 45.00 ต้น /เฮกแตร์ โดยมี
พื้นที่หน้าตัดทั้งหมดเท่ากับ 4.89 ตารางเมตร/เฮกแตร์

Eucalyptus Plantation

400
200
0
4.5-14.5 >14.5-24.5 >24.5-34.5 >34.5-44.5
DBH class (cm)

Figure 2 Distribution of diameter at breast height (DBH)
of tree in the study area
5. พรรณไม้ เด่ นในป่ า
พรรณไม้เด่นในแต่ละชนิ ดป่ า เมื่อพิจารณาจาก
ดัชนีค่าความสาคัญ พบว่าพรรณไม้ที่มีค่าดัชนีความสาคัญ
มากสุ ด 5 ในป่ าดิ บ แล้ง คื อ กะเบากลัก (Hydnocarpus
ilicifolia King), โ ม ก มั น (Wrightia arborea (Dennst.)
Mabb.), ม ะ ค่ า โ ม ง ( Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib) ,
กระถินยักษ์ (Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit) และ
พลองกิ นลูก (Memecylon ovatum Sm.) มีค่าเท่ากับ 27.86,
19.74, 12.95, 12.66 และ 11.44 ตามลาดับ ในขณะที่ สวน
ป่ ายูคาลิปตัส พบว่าพรรณไม้ที่มีค่าดัชนี ความสาคัญมาก

4. การกระจายตามชั้นขนาดเส้ นผ่านศู นย์ กลาง
จากการศึ ก ษาพบว่า ป่ าดิ บ แล้ง มี ค่ า ขนาดเส้ น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย 13.44 เซนติเมตร และมีความสู งเฉลี่ย
10.61 เมตร ส่วนสวนป่ ายูคาลิปตัสพบว่ามีค่าขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเฉลี่ย 9.45 เซนติเมตร และมีความสู งเฉลี่ย 12.22
เมตร ตามลาดับ
ในขณะที่กระจายของไม้ใหญ่ตามชั้นขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางที่ความสู งเพียงอก พบว่าการมีการกระจาย
เป็ นแบบ L-shape เช่นกัน (Figure 2) กล่าวคือชั้นขนาดเส้น
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ที่ สุ ด 5 อั น ดั บ แ ร ก คื อ ยู ค า ลิ ป ตั ส (Eucalyptus
camaldulensis Dehnh.), โ ม ก ป่ า ( Wrightia arborea
(Dennst.) Mabb.), ปอแก่ น เทา (Grewia eriocarpa Juss.),
มะกอกป่ า (Spondias pinnata (L. f.) Kurz) และถ่านไฟผี
(Diospyros montana Roxb.) มี ค่ า เท่ า กั บ 246.94, 19.37,
7.20, 3.75 และ 3.36 ตามลาดับ

(Bray and Gorham, 1964) รวมทั้งสภาพของพื้นที่ ป่า โดย
ป่ าที่ ก าลั ง ฟื้ นสภาพจะมี ป ริ มาณซากพื ช มากกว่ า ป่ า
ธรรมชาติ เนื่ องจากป่ าที่กาลังฟื้ นสภาพมีจานวนและความ
หนาแน่นของต้นไม้ขนาดใหญ่ต่า ทาให้ระยะห่ างระหว่าง
ทรงพุ่ ม มี ม าก เมื่ อ มี ล มพายุ ห รื อมี ล มกรรโชกแรงใน
ระยะเวลาสั้ นๆ จึ ง ท าให้ เ ศษซากใบร่ ว งหล่ น ลงมาก
(Thanee, 1997)

6. ปริมาณมวลชีวภาพ
การประเมินมวลชีวภาพในป่ า บริ เวณสถานี
วิจยั และฝึ กนิสิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียว พบว่า มีปริ มาณมวล
ชี วภาพในบริ เวณป่ าดิ บแล้ง มีค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 186.66 ตัน/
เฮกแตร์ ในขณะที่ สวนป่ ายูคาลิปตัส มีมวลชี วภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 88.75 ตัน/เฮกแตร์ (Table 1)

8. การกักเก็บคาร์ บอน
8.1 แหล่ งกักเก็บเหนือดินและใต้ ดนิ
เมื่อนาค่าปริ มาณความเข้มข้นของคาร์ บอนและ
มวลชี ว ภาพของส่ ว นเหนื อ ดิ น มาประเมิ น การกัก เก็ บ
คาร์ บอน พบว่าการกักเก็บคาร์ บอนในมวลชี วภาพเหนื อ
ดิ นในสังคมพืชป่ าดิ บแล้งบริ เวณสถานี วิจัยและฝึ กนิ สิต
วนศาสตร์ ว งั น้ า เขี ย ว มี ค่ า การกัก เก็ บคาร์ บอนเหนื อดิ น
เท่ากับ 76.03 ± 10.90 ตัน/เฮกแตร์ โดยแบ่งเป็ นส่วนของลา
ต้น กิ่ง และใบ เท่ากับ 56.87 ± 8.10, 17.66 ± 2.68 และ 1.49
± 0.23 ตัน/เฮกแตร์ ตามลาดับ ส่วนพื้นที่สวนป่ ายูคาลิปตัส
มีปริ มาณการกักเก็บคาร์บอนเท่ากับ 35.20 ± 24.32 ตัน/เฮก
แตร์ โดยแบ่งเป็ นส่ วนของลาต้น กิ่ง และใบ เท่ากับ 26.58
± 16.65, 7.45 ± 6.79 แ ละ 1.17 ± 0.95 ตั น /เ ฮกแ ต ร์
ตามลาดับจากการศึกษาพบว่าปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอน
ในล าต้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65 - 99 ในขณะที่ ก ารกัก เก็ บ
คาร์ บอนในมวลชี วภาพใต้ดินของป่ าดิ บแล้ง มีค่าการกัก
เก็บคาร์ บอนเท่ากับ 11.70 ± 1.58 ตัน/เฮกแตร์ ส่ วนพื้นที่
สวนป่ ายูคาลิ ปตัส พบว่าปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนใน
ส่วนของรากเท่ากับ 6.51 ± 3.80 ตัน/เฮกแตร์
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บการกัก เก็ บ คาร์ บ อนในป่ าดิ บ
แล้งในการศึกษาครั้งนี้ พบว่ามีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับการศึ กษาวัฎจักรคาร์ บอนป่ าดิบแล้งสะแกราชและป่ า
เบญจพรรณลุ่ ม น้ าแม่ ก ลอง (Diloksumpun et al., 2005)
โดยป่ าดิบแล้งสะแกราชมีปริ มาณคาร์ บอนในมวลชีวภาพ
เหนื อพื้นดิ นและใต้ดินสะสม เท่ ากับ 152.15 และ 71.51
ตั น คาร์ บ อน/เฮกแตร์ ทั้ งนี้ อาจเนื่ อ งมาจากลั ก ษณะ
โครงสร้างของสังคมพืชที่แตกต่างกัน

Table 1 Biomass of tree in study area.
Study
sites
DEF
Eucalyptus P.

Biomass of Trees (Ton/ha)
Stem

Branch Leaf

Root

Total

121.00

37.59

3.18

24.90

186.66

56.55

15.86

2.48

13.85

88.75

7. ปริมาณซากพืช
ปริ มาณซากพืชบนผิวดิ นในพื้นที่ ศึกษาบริ เวณ
สถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียวพบว่า ป่ าดิ บ
แล้งมีปริ มาณซากพืชเฉลี่ยเท่ากับ 4.25±1.57 ตัน/เฮกแตร์
ในขณะที่ สวนป่ ายูค าลิ ป ตัสโดยมี ป ริ ม าณซากพื ชเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.74 ± 0.70 ตัน/เฮกแตร์ ซึ่งปริ มาณซากพืชในพื้นที่
บริ เวณสถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียวนี้ มีค่า
น้อ ยกว่า ปริ ม าณปริ ม าณซากพื ช ป่ าดิ บ แล้ง ที่ ก าลัง ฟื้ น
สภาพบริ เวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
และป่ าดิ บ แล้ง ในป่ าดิ บ แล้ง สะแกราช (Visaratana and
Chernkhuntod, 2004) ที่ มี ค่ า เท่ า กับ 6.01 - 6.09 และ 7.68
ตัน/เฮกแตร์ ตามลาดับ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะว่าปริ มาณเศษ
ซากพื ช ในแต่ ล ะสั ง คมพื ช มี ค วามสั ม พัน ธ์ กั บ สภาพ
ภู มิ อ ากาศโดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น ใน
อากาศ (Chankao and Boonyawat, 1980) ความแตกต่ า ง
ของชนิดของหมู่ไม้ ความหนาแน่นของหมู่ไม้ อายุของหมู่
ไม้ และการจั ด การทางวนวัฒ นวิ ท ยาในสวนป่ าด้ว ย
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ฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียวเท่ากับ 3.74 ± 0.70 ตัน/เฮก
แตร์ ส่ วนสวนป่ ายูคาลิปตัสมีปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอน
ในซากพืชเท่ากับ 4.25 ± 1.57 ตัน/เฮกแตร์
8.4 ปริ ม าณคาร์ บ อนที่ส ะสมและปริ ม าณก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ ทดี่ ูดซับ
จากการศึ ก ษาการกัก เก็ บ คาร์ บ อนในบริ เวณ
สถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขียว พบว่า ป่ าดิ บ
แล้ง มี ป ริ ม าณคาร์ บ อนสะสมทั้ง หมดเท่ า กับ 94.57 ตัน
ค า ร์ บ อ น / เ ฮ ก แ ต ร์ ห รื อ คิ ด เ ป็ น ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ (CO2) เท่ า กับ 347.07 ตัน CO2/เฮก
แตร์ ส่ ว นสวนป่ ายูค าลิ ป ตัส มี ป ริ ม าณคาร์ บ อนสะสม
ทั้งหมดเท่ ากับ 45.81 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์ หรื อคิ ดเป็ น
ปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เท่ากับ 168.11 ตัน
CO2/เฮกแตร์ (Table 2)

8.2 แหล่ งกักเก็บในไม้ ตาย
ป่ าดิ บ แล้งมี ปริ ม าณการกัก เก็ บคาร์ บอนในไม้
ตายเท่ากับ 2.59 ตัน/เฮกแตร์ ในขณะที่สวนป่ ายูคาลิปตัสมี
ปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนในไม้ตายเท่ากับ 0.36 ตัน/เฮก
แตร์ อย่างไรก็ตามปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนในไม้ตายมี
ค่อนข้างน้อย คิดเป็ นสัดส่ วนไม่เกิ นร้อยละ 2 ของการกัก
เก็ บ คาร์ บ อนรวม จึ ง อาจไม่ ส่ ง ผลต่ อ การเปลี่ ย นแปลง
คาร์ บอนในพื้นที่อย่างมีนยั สาคัญ ในบางครั้งจึงอาจไม่นา
แหล่งคาร์บอนนี้มาคิดรวม (Watson, 2009)
8.3 แหล่ งกักเก็บในซากพืช
ความเข้ ม ข้ น ของคาร์ บอนในซากพื ช ใน
การศึกษาครั้งนี้ ใช้ค่ากลางของ IPCC ที่มีค่าเท่ากับร้อยละ
37 ของน้ าหนักแห้ง (IPCC, 2006) เมื่อคานวณการกักเก็บ
คาร์ บอนในซากพืชในป่ าบริ เวณป่ าดิบแล้งสถานี วิจยั และ

Table 2 Carbon Sequestration of Trees in study area.
Carbon Sequestration of Trees (Ton C /ha)
Study sites
AGB
BGB
Dead Wood
Litter

Total

Eucalyptus P.

35.20

6.51

0.36

3.74

45.81

DEF

76.03

11.70

2.59

4.25

94.57

สรุ ปผล

เอกสารอ้างอิง

1. การฟื้ นฟูป่าและการปลูกสร้างสวนป่ าเพื่อเพิ่ม
ความหลากและองค์ประกอบของชนิ ดพันธ์เป็ นอี กหนึ่ ง
วิธีการในการลดภาวะโลกร้อนโดยการกักเก็บคาร์บอนใน
รู ปของต้นไม้หรื อเนื้อไม้
2. มวลชี วภาพของสังคมพื ชป่ าดิ บแล้งบริ เวณ
สถานี วิจัยและฝึ กนิ สิตวนศาสตร์ วงั น้ าเขี ย ว มี ค่าเท่ ากับ
188.96 ตัน/เฮกแตร์ ส่วนที่สวนป่ ายูคาลิปตัส มีมวลชีวภาพ
รวมเท่ากับ 56.95 ตัน/เฮกแตร์ โดยปริ มาณมวลชีวภาพของ
ต้นไม้จะมีมากในส่ วนของลาต้น คิดเป็ นมากกว่าร้ อยละ
60 ของปริ มาณมวลชีวภาพทั้งหมด
3. การกัก เก็ บ คาร์ บ อนในสัง คมพื ช ป่ าดิ บ แล้ง
และสวนป่ า ยูคาลิ ปตัสบริ เวณสถานี วิจยั และฝึ กนิ สิตวน
ศาสตร์ ว งั น้ า เขี ย ว มี ค่ า การกัก เก็ บ คาร์ บ อนรวมเท่ า กับ
95.65 และ 30.86 ตัน/เฮกแตร์ ตามลาดับ
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