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บทคดัย่อ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีไดด้ าเนินงาน ในพ้ืนท่ีโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เน่ือง
ในวโรกาสทรงครองราชยปี์ท่ี 50 (FPT 49)โดยไดท้ าการเก็บขอ้มูลจากแปลงตวัอย่างถาวร ขนาด 1 ไร่ (40x40 เมตร) 
จ านวน 4 แปลง ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2558 เพ่ือดูการเปล่ียนแปลงของสังคมพืชและการกกัเก็บคาร์บอน ผล
การศึกษาพบวา่ลกัษณะของสังคมพืชมีการเปล่ียนแปลงโดยสมบติัทางการเติบโตและการสะสมมวลชีวภาพมีปริมาณ
เพ่ิมข้ึน แต่โครงสร้างทางชนิดมีแนวโนม้คงเดิม ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทางมวลชีวภาพและการกกัเก็บคาร์บอนในมวล
ชีวภาพเหนือพ้ืนดินเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง จากปี พ.ศ. 2552-2558 มีความเพ่ิมพูนทางมวลชีวภาพเฉล่ีย 4.64 ตนั/ไร่ และ
ค่ามวลชีวภาพเฉล่ียรายปี 0.773 ตนั/ปี/ไร่ การเพ่ิมข้ึนของค่าการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉล่ีย 2.181 ตนั/ไร่ และ
การกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉล่ียรายปี เท่ากบั 0.363 ตนั/ปี/ไร่  
 

ABSTRACT 
 This study were carried out in the Reforestation Canpaign in Commemoration of the Royal Golden Jubilee 
Project parcel code FPT 49  at Nakhon Ratchasima Province by collecting data from permanent sampling plot size 1 
rai (40x40meters) in 4 plots in 2009 and 2015 to monitor the changing the tree communities and amount of carbon 
sequestration. The results showed that the plant community characteristics in term of growth and biomass 
accumulation had trend to continually increasing but the species composition had not much change and trend to be 
decreasing. For biomass accumulation and carbon storage in aboveground biomass (AGB)  were continuously increase 
between 2009 and 2015. The average of AGB increment were 4.64 ton / rai. The average of annual AGB increment 
were 0.773 ton / year / rai. The average of carbon storage in AGB increment were 2.181 ton / rai. Finally, the average 
of annual carbon storage in AGB increment were 0.363 ton / year / rai. 
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บทน า 
 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็นก๊าซเรือนกระจก (greenhouse gas; GHG) ชนิดหน่ึง ซ่ึงถูกปลดปล่อยใน
ปริมาณมหาศาลสู่ชั้นบรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย ์และเป็นตวัการส าคญัท่ีส่งผลให้ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน 
และก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) ระบบนิเวศป่าไมมี้บทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
เปล่ียนแปลงปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซดใ์นชั้นบรรยากาศ เน่ืองจากตน้ไมส้ามารถดูดซบัก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
จากชั้นบรรยากาศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) และน ามาสะสมไวใ้นรูปของมวลชีวภาพ 
(biomass) ทั้ งในส่วนเหนือพ้ืนดิน (above-ground biomass) ซ่ึงได้แก่ ล าต้น ก่ิง ใบ และส่วนใตดิ้น (below- ground 
biomass) ซ่ึงไดแ้ก่ ราก ท าให้คาร์บอน (C) ถูกตรึงอยูใ่นตน้ไม ้และไม่ถูกปลดปล่อยออกมา จนกวา่จะมีการเผาหรือตดั
ไมอ้อกจากพ้ืนท่ี อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนัพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติลดนอ้ยลงเป็นอยา่งมากจากการตดัไมท้ าลายป่าหรือการเผา
ป่าเพ่ือท าการเกษตร ซ่ึงไม่เพียงแต่ท าให้คาร์บอนถูกปลดปล่อยออกมาแล้วย ังเป็นการท าลายแหล่งดูดซับ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์ส าคญัอีกดว้ย การปลูกสร้างป่าทั้งในพ้ืนท่ีท่ีไม่เคยเป็นป่ามาก่อน (afforestation) และเป็นป่า
มาก่อนแต่ ถูกท าลาย  (reforestation) จึ งเป็น อีกแนวทางห น่ึ ง ท่ี จะ เพ่ิม พ้ืน ท่ี ป่ าเพ่ื อ ช่วยในการดูดซับ ก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ และช่วยลดหรือบรรเทาผลกระทบ (mitigation) ซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได ้และยงัเป็นการเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าใหก้บัประเทศท่ีสามารถยงัประโยชน์ใหอี้กนานปัการ 
 การศึกษาคร้ังน้ีได้เลือกศึกษาพ้ืนท่ีแปลงปลูกป่า โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชย ์ปีท่ี 50 รหัสแปลง FPT 49 เพ่ือศึกษาถึงการเปล่ียนแปลงของหมู่ไม ้
ทางดา้นความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดิน เพ่ือเป็นขอ้มูลใน
การบริหารจดัการพ้ืนท่ี และเสนอแนะแนวทางในการจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมการกกัเก็บคาร์บอน และเพ่ือบรรเทาการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1. เพ่ือศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของหมู่ไมใ้นแปลงตวัอยา่งป่าฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ภายหลงัการด าเนินงาน
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT49) 
 2. เพ่ือศึกษาปริมาณการกกัเก็บคาร์บอนเหนือพ้ืนดินของหมู่ไม ้ในแปลงตวัอยา่งป่าฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ภายหลงั
การด าเนินงานโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT49) 
  3. เพ่ือประยุกต์ และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจดัการพ้ืนท่ีเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการกกัเก็บคาร์บอน 
ในมวลชีวภาพ 
 
วธีิการวจิยั 
 1. การศึกษาการเปล่ียนแปลงและการกกัเก็บคาร์บอนในแปลงตวัอยา่งป่าฟ้ืนฟรูะบบนิเวศ ป่าเขาภูหลวง 
จงัหวดันครราชสีมา 

1.1 การวางแปลงตวัอยา่ง 
  ศึกษาและเก็บขอ้มูลจากแปลงตวัอยา่งถาวรขนาด 1 ไร่ (ขนาด 40 x 40 เมตร) จ านวน 4 แปลง
ตวัอยา่ง ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT 49) ทอ้งท่ีต าบลล านางแกว้ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดั
นครราชสีมา (ภาพท่ี 1)  โดยเก็บขอ้มูลในแปลงตวัอยา่งดงักล่าวในปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2558 ดงัน้ี 
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1.1.1 แปลงขนาด 40 x 40 เมตร แบ่งเป็นแปลงยอ่ยขนาด 10 x 10 เมตร จ านวน 16 แปลง เพื่อเก็บ
ขอ้มูลไมใ้หญ่ (tree) คือ ไมท่ี้มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางเพียงอก (Diameter at Breas Height, DBH) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร
ข้ึนไปทุกตน้ หรือมีขนาดเส้นรอบวงตน้ไม ้(Girth at Breast Height, GBH) ตั้ งแต่ 15 เซนติเมตรข้ึนไป  โดยบันทึก
ขอ้มูลชนิดไม ้ความสูง ขนาดโต ลงในแบบส ารวจแจงนบัไม ้

1.1.2 บริเวณมุมแปลงทั้งส่ีดา้นภายในแปลงขนาด 40 x 40 เมตร แบ่งแปลงย่อยขนาด 4x4 เมตร 
จ านวน 4 แปลง เก็บขอ้มูลไมรุ่้น (sapling) คือไมท่ี้มีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางเพียงอก (DBH) น้อยกวา่   4.5 เซนติเมตร 
หรือมีขนาดเสน้รอบวง (GBH) นอ้ยกวา่ 15 เซนติเมตร  บนัทึกขอ้มูลชนิดไมแ้ละจ านวนตน้ลงในแบบส ารวจแจงนบัไม ้

1.1.3 บริเวณมุมแปลงทั้งส่ีดา้นภายในแปลงขนาด 40 x 40 เมตร แบ่งแปลงยอ่ยขนาด 1 x 1 เมตร 
จ านวน 4 แปลง เพ่ือเก็บขอ้มูลกลา้ไม้ (seedling) คือ ไมท่ี้มีความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร บันทึกขอ้มูลชนิดไม้ และ
จ านวนตน้ลงในแบบส ารวจแจงนบัไม ้(ภาพท่ี 2) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1  ต าแหน่งของแปลงตวัอยา่ง ป่าฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขาภูหลวง ในโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT 49)     
              ทอ้งท่ีต าบลล านางแกว้ อ าเภอปักธงชยั จงัหวดันครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 แปลงตวัอยา่งถาวรท่ีใชใ้นการส ารวจทรัพยากรป่าไม ้
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1.2  การเก็บขอ้มูล 
เก็บรวบรวมขอ้มูลสังคมพืชในเชิงปริมาณของตน้ไมท่ี้ปลูกข้ึนตามโครงการฯ และเกิดข้ึนเองตาม

ธรรมชาติ ส าหรับไมใ้หญ่ (tree) รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัจ านวน ชนิดไม ้(species) วดัขนาดความสูง (H) และขนาดโต
ของไมท่ี้ระดบัความสูงเพียงอก (DBH) ท่ีมีขนาดตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไปทุกตน้ พนัธ์ุพืชท่ีไม่สามารถระบุชนิดได ้
ท าการเก็บตวัอยา่งเพ่ือน าไปตรวจสอบหาช่ือ ชนิดพนัธ์ุ โดยผูเ้ช่ียวชาญอีกคร้ัง ส าหรับไมรุ่้นและกลา้ไม ้เก็บขอ้มูลชนิด
ไมแ้ละจ านวน บนัทึกลงในแบบส ารวจแจงนบัไม ้

เก็บขอ้มูลการปกคลุมเรือนยอด โดยวางแปลงขนาด 10 x 40 เมตร ก่ึงกลางแปลงตวัอยา่งท่ีใชเ้ก็บ
ขอ้มูล บนัทึกชนิดไม ้ต าแหน่งท่ีปรากฏบนแปลง ขนาดของไมท่ี้ระดบัความสูงเพียงอก (DBH) ความสูง (H) และความ
กวา้งของเรือนยอดทั้ง 4 ดา้น     

1.3 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
วิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือศึกษาลกัษณะของหมู่ไม ้ภายหลงัการฟ้ืนฟูตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม

พระเกียรติฯ น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบส ารวจแจงนบัไมม้าบนัทึกลงในระบบฐานขอ้มูลคอมพิวเตอร์ หลงัจากนั้นท าการ
วเิคราะห์ขอ้มูลสังคมพืช โดยการหาค่าความหนาแน่นเฉล่ีย ความโตเฉล่ีย พ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม และน าขอ้มูลท่ีไดม้าหาค่า
ความหนาแน่นสัมพทัธ์ ความเด่นสัมพทัธ์ และความถ่ีสัมพทัธ์ เพ่ือน ามาค านวณหาค่าดชันีความส าคญัของพรรณพืช 
(Importance Value Index, IVI) และค่าดชันีความหลากหลายของชนิดพนัธ์ุ แลว้น าผลลพัธ์ท่ีไดไ้ปวเิคราะห์เปรียบเทียบ
กนัระหวา่งขอ้มูลท่ีไดใ้นปี พ.ศ. 2552 กบัขอ้มูลในปี พ.ศ. 2558 

 
การค านวณหามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของไม้ใหญ่ (Tree) ทั้ งหมดในแปลงตัวอย่าง โดยใช้

สมการอลัโลเมตรี ท่ีใชใ้นการค านวณหามวลชีวภาพของตน้ไมใ้นป่าดิบแลง้ ป่าดิบเขา  (Tsutsumi et al., 1983) รูปแบบ
สมการ คือ 
    Ws = 0.0509(D2 H)0.919            (1) 

    Wb = 0.00893(D2 H)0.977             (2) 

    Wl = 0.0140(D2 H)0.669             (3) 

   
 โดยท่ี  Ws = มวลชีวภาพส่วนของล าตน้ (กิโลกรัม)      
    Wb = มวลชีวภาพส่วนของก่ิง (กิโลกรัม)    
    Wl  = มวลชีวภาพส่วนของใบ (กิโลกรัม)     
    D   = ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางท่ีระดบัอก (เซนติเมตร)  
    H   = ความสูงของตน้ไมถึ้งปลายยอด (เมตร)   

 
   จากนั้นท าการประเมินการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินในแปลงตวัอยา่งจากสมการ 
ดงัต่อไปน้ี 
  ปริมาณคาร์บอนสะสม = มวลชีวภาพ  x  Carbon content      (4) 
  โดยท่ี ค่า Carbon content มีค่าเท่ากบั 47% ตามก าหนดของ IPCC (2006)   
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ผลการวจิยั 
 ผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ส่วนการศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของหมู่ไม ้ภายหลงั
การฟ้ืนฟูตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และส่วนท่ี 2 ส่วนการศึกษาการกกัเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพ 
โดยทั้งส่วนท่ี 1 และ ส่วนท่ี 2 เป็นการเปรียบเทียบขอ้มูลระหวา่งปี พ.ศ. 2552 กบั ปี พ.ศ. 2558  

1. การศึกษาลกัษณะการเปล่ียนแปลงของหมู่ไม ้
1.1 จากขอ้มูลกลา้ไม ้(seeding) ท่ีพบในแปลงตวัอย่าง ทั้ ง 4 แปลง ในปี 2552 มีทั้งหมด 23 ชนิด คิดเป็น

จ านวน 14,500 กลา้/ไร่ โดยพนัธ์ุไมท่ี้เด่น 3 ชนิดแรก ไดแ้ก่ กระถินยกัษ ์คอแลน และ เปลา้ใหญ่  ในปี 2558 มีทั้งหมด 
32 ชนิด คิดเป็นจ านวน 21,500 กลา้/ไร่ โดยพนัธ์ุไมท่ี้เด่น 3 ชนิดแรก ได้แก่ กระถินยกัษ์ หนามสนิม  และ หัสคุณ  
เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลกล้าไม้ จากแปลงตัวอย่างทั้ ง 4 แปลง ในปี พ.ศ.2552 และ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มีแนวโน้ม
เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน ทั้งในดา้นของจ านวนชนิดพนัธ์ุ และความหนาแน่น โดยชนิดพนัธ์ุท่ีมีจ านวนกลา้
ไมเ้พ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ หนามสนิม สาธร แคหางค่าง พะยงู และมะลิไสไ้ก่ เป็นตน้  และชนิดพนัธ์ุท่ีมีจ านวนกลา้ไม้
ลดลงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ กระถินยกัษ ์ก่อนก ข่อยหนาม สอยดาว และคอแลน เป็นตน้ 

1.2   จากขอ้มูลไมรุ่้น (sapling) ท่ีพบในแปลงตวัอยา่งทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ. 2552 มีทั้งหมด 40 ชนิด คิด
เป็นจ านวน 1,369 ตน้/ไร่ โดยพนัธ์ุไมเ้ด่น 3 ชนิดแรก ไดแ้ก่ ปอแก่นเทา ตะโกพนม และข่อยหนาม ส าหรับขอ้มูลไมรุ่้น 
(sapling) ในปี พ.ศ. 2558 มีทั้งหมด 39 ชนิด คิดเป็นจ านวน 931 ตน้/ไร่ โดยพนัธ์ุไมเ้ด่น 3 ชนิดแรก ได้แก่ คอแลน  
ปอแก่นเทา และข่อยหนาม เม่ือพิจารณาขอ้มูลไมรุ่้นจากแปลงตวัอยา่งทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ.2552 และ ปี พ.ศ. 2558 
พบวา่ มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลง ทั้งในดา้นของจ านวนชนิดพนัธ์ุ และความหนาแน่น โดยชนิดพนัธ์ุ
ท่ีมีจ านวนเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ตะเคียนหิน ประดู่ป่า เขลง ขนัทองพยาบาท และ ล าดวน เป็นตน้  และชนิดพนัธ์ุท่ีมี
จ านวนลดลงมากท่ีสุด ไดแ้ก่ ปอแก่นเทา ตะโกพนม ข่อยหนาม พลบัพลา และ หสัคุณ เป็นตน้ 

1.3  จากขอ้มูลไมใ้หญ่ (Tree) ท่ีพบในแปลงตวัอยา่งทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ. 2552 มีจ านวนชนิดพนัธ์ุ รวม
ทั้งส้ิน 61 ชนิด และในปี พ.ศ. 2558  มีจ านวน 55 ชนิด ลดลง 6 ชนิด โดยพนัธ์ุไมเ้ด่นในพ้ืนท่ี ไดแ้ก่ แดง ประดู่ป่า 
มะขามป้อม คอแลน และเหมือดโลด เม่ือพิจารณาขอ้มูลไมใ้หญ่ จากแปลงตวัอยา่งทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ.2552 และ ปี 
พ.ศ. 2558 พบวา่ มีแนวโนม้เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีลดลง ทั้งในดา้นของจ านวนชนิดพนัธ์ุ และความหนาแน่น แต่
ตน้ไมภ้ายในแปลงตวัอยา่งท่ีเหลืออยูย่งัมีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นความโต (DBH) และความสูง (H) จึง
ท าใหค้่าพ้ืนท่ีหนา้ตดัรวม (Basal Area) มีค่าสูงข้ึน (ตารางท่ี 1)  และเม่ือเปรียบเทียบกบัผลการศึกษาของสงัคมพืชในป่า
ดิบแลง้ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พบวา่ ในภาพรวมพ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษาบริเวณโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติฯ (FPT49) จงัหวดันครราชสีมา มีจ านวนชนิดพนัธ์ุ ความหนาแน่น พ้ืนท่ีหนา้ตดั และค่าดชันีความหลากหลาย

ของชนิดพนัธ์ุ (Shannon-Wiener’s index) ใกลเ้คียงกบัโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เขาไมก้ระทู้ จงัหวดั
นครสวรรค ์(สุเทพ, 2557) ซ่ึงเป็นป่าปลูกฟ้ืนฟรูะบบนิเวศเช่นเดียวกนัและปลูกในช่วงระยะเวลาเดียวกนั (ตารางท่ี 2) 
 การศึกษาการปกคลุมเรือนยอดในแปลงตวัอยา่งป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าเขาภูหลวง จงัหวดันครราชสีมา ในปี 
พ.ศ. 2558 พบว่า ในแปลงตวัอย่างท่ี 1-4  มีค่าการปกคลุมเรือนยอดคิดเป็น ร้อยละ  77.23 , 76.60, 48.20 และ 78.02 
คิดเป็นค่าเฉล่ียเท่ากบั ร้อยละ 70 ของพ้ืนท่ี  (ภาพท่ี 3) 
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ตารางที ่1 ลกัษณะเชิงปริมาณของหมู่ไมใ้นแปลงตวัอยา่ง ในโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ  
                 เจา้อยูห่ัว เน่ืองในวโรกาสทรงครองราชยปี์ท่ี 50 (FPT 49)  

 
ตารางที ่2 ลกัษณะเชิงปริมาณบางประการของหมู่ไม ้ในแปลงตวัอยา่งป่าฟ้ืนฟรูะบบนิเวศป่าเขาภูหลวง 
                 จงัหวดันครราชสีมา และหมู่ไมท่ี้ไดจ้ากการศึกษาบริเวณพ้ืนท่ีต่างๆ ของประเทศไทย 
 
 

 

 

 

               
 
 
 
 
      แปลงตวัอยา่งท่ี 1                                                                แปลงตวัอยา่งท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จ านวน ความหนาแน่น พ้ืนท่ีหนา้ตดั Shannon-   
สถานท่ี ชนิด เฉล่ีย รวม Wiener's ท่ีมา 

      (ชนิด) (ตน้/ไร่) (ตร.ม./ไร่) index   
1. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม 55 163 2.87 2.68 

     พระเกียรติฯ FPT 49 
          จงัหวดันครราชสีมา 
      2. โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิม 51 142 2.88 2.9 สุเทพ 

    พระเกียรติฯ เขาไมก้ระทู ้
    

(2557) 
    จ.นครสวรรค ์

      3. ป่าดิบแลง้วนอุทยานน ้ าตก 73 58.4 1.76 5.5 ถนดัสม 
   ขนุกรณ์ จ.เชียงราย 

     
(2545) 

4. ป่าดิบแลง้สะแกราช 
 

57 238 4.68 3.05 ธิติ (2526) 
   จ.นครราชสีมา 

      5. ป่าดิบแลง้เขากระโลง-เขาขาด 186 106 2.05 2.82 อนุชา (2552) 
   จ.ตราด 

       6. ป่าดิบแลง้เขตรักษาพนัธ์ุสตัวป่์า 138 216.8 6.4 4.09 Glumphabutr 
   เขาสอยดาว จ.จนัทบุรี           (2004) 
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                          แปลงตวัอยา่งท่ี 3                                                                    แปลงตวัอยา่งท่ี 4 

 
ภาพที ่3  ลกัษณะโครงสร้างทางเรือนยอดและการปกคลุมเรือนยอดของแปลงตวัอยา่งท่ี 1-4 

 
 2. การประเมินการกกัเก็บคาร์บอนของหมู่ไม ้
 จากผลการศึกษาประเมินการกกัเก็บคาร์บอนของหมู่ไมจ้ากแปลงตวัอยา่งโดยใชส้มการอลัโลเมตรี ท่ีใชใ้นการ
ค านวณหามวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินของหมู่ไมใ้นป่าดิบแลง้ เห็นไดว้า่มวลชีวภาพ ในปี  พ.ศ. 2552 เฉล่ีย 12.87 ตนั/ไร่ และ 
มวลชีวภาพ ในปี  พ.ศ. 2558 เฉล่ีย 17.50 ตนั/ไร่  และเม่ือน าค่ามวลชีวภาพท่ีไดม้าค านวณปริมาณการกกัเก็บคาร์บอน
เหนือพ้ืนดิน ซ่ึงในมวลชีวภาพมีปริมาณธาตุคาร์บอนสะสม (carbon content) อยูป่ระมาณ 47 % (IPCC, 2006)  การสะสม
คาร์บอน ในปี พ.ศ. 2552 พบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 6.05 ตนั/ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 8.23 ตนั/ไร่ ดงันั้นใน
ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2558) พ้ืนท่ีท่ีท าการศึกษามีการเพ่ิมข้ึนของทางมวลชีวภาพเฉล่ีย 4.64 ตนั/ไร่ คิดเป็นค่าเฉล่ีย 
รายปี เท่ากบั 0.773 ตนั/ปี/ไร่ และการเพ่ิมข้ึนของการกกัเก็บคาร์บอนเฉล่ียเท่ากบั 2.181ตนั/ไร่ คิดเป็นค่าการกกัเก็บ
คาร์บอนเฉล่ียรายปี เท่ากบั 0.363 ตนั/ปี/ไร่ (ภาพท่ี 4 และตารางท่ี 3) 
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ภาพที ่4  ปริมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอน (ตนั/ไร่) 
 
ตารางที ่3 การเพ่ิมข้ึนของมวลชีวภาพและการกกัเก็บคาร์บอน ในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2558)  
 

แปลงท่ี 

ปริมาณมวลชีวภาพ   ปริมาณคาร์บอน 

 
เฉล่ียรายปี 

  
เฉล่ียรายปี 

(ตนั/ไร่) (ตนั/ปี/ไร่) 
 

(ตนั/ไร่) (ตนั/ปี/ไร่) 

1 5.430 0.905 
 

2.552 0.425 

2 2.039 0.340 
 

0.958 0.160 

3 4.843 0.807 
 

2.276 0.379 

4 6.247 1.041 
 

2.936 0.489 

เฉล่ีย 4.640 0.773 
 

2.181 0.363 
 
 

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

 การศึกษาการเปล่ียนแปลงของหมู่ไมใ้นแปลงตวัอยา่งป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าเขาภูหลวง จงัหวดันครราชสีมา 
พบว่า กลา้ไม ้(Seedling) มีจ านวนชนิดพนัธ์ุเพ่ิมข้ึนและมีความหนาแน่นเพ่ิมข้ึน ไมรุ่้น (sapling) และไมใ้หญ่ (tree) 
มีจ านวนชนิดพนัธ์ุและความหนาแน่นลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากเป็นช่วงระยะการทดแทนของสงัคมพืช กล่าวคือในระยะการ
ทดแทนของสังคมพืชในช่วงแรกๆ พบวา่มีพรรณพืชเพียงไม่ก่ีชนิดและต่อมาจะค่อยๆ มีชนิดเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จนถึงระยะ
ท่ีสงัคมพืชค่อนขา้งมีเสถียรภาพหรือไม่ค่อยเกิดการเปล่ียนแปลงแลว้ ปรากฏวา่มีพืชเพียงไม่ก่ีชนิดเท่านั้นท่ีเป็นพืชเด่น 
เม่ือพืชเด่นเกิดข้ึนจ านวนพืชรองมีแนวโนม้ลดลงไป ซ่ึงเม่ือจ านวนชนิดพนัธ์ุลดลงมีผลท าให้ค่าความหลากหลายของ
ชนิดพนัธ์ุลดลงไปดว้ย  

0

12.87

17.50

0

6.05

8.23

0

5

10

15

20

2538 2552 2558 ปี พ.ศ.

ปริมาณมวลชีวภาพ (ตนั/ไร่)

การสะสมคาร์บอน (ตนั/ไร่)
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 การศึกษามวลชีวภาพและการกกัเก็บคาร์บอนของหมู่ไมใ้นแปลงตวัอย่างป่าฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าเขาภูหลวง 
จงัหวดันครราชสีมา พบวา่ หมู่ไมมี้การเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ทั้งทางดา้นความโต (DBH) และความสูง (H) จึงท าให้
มีการเพ่ิมมวลชีวภาพ และการกักเก็บคาร์บอนอย่างต่อเน่ือง โดยในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2558) มีการเพ่ิม 
มวลชีวภาพเฉล่ีย 4.640 ตนั/ไร่ คิดเป็นค่าเฉล่ียรายปี เท่ากบั 0.773 ตนั/ปี/ไร่ และการกกัเก็บคาร์บอนเฉล่ีย 2.181 ตนั/ไร่  
คิดเป็นค่าการกกัเก็บคาร์บอนเฉล่ียรายปี เท่ากบั 0.363 ตนั/ปี/ไร่ 
 
กติตกิรรมประกาศ 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ คณะเจา้หนา้ท่ีคณะวนศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ท่ีให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุน
การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีจนประสบผลส าเร็จดว้ยดี 
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