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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้ได้ดาเนินงาน ในพื้นที่โครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนื่อง
ในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 (FPT 49)โดยได้ทาการเก็บข้อมูลจากแปลงตัวอย่างถาวร ขนาด 1 ไร่ (40x40 เมตร)
จานวน 4 แปลง ในปี พ.ศ. 2552 และปี พ.ศ. 2558 เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชและการกักเก็บคาร์ บอน ผล
การศึกษาพบว่าลักษณะของสังคมพืชมีการเปลี่ยนแปลงโดยสมบัติทางการเติบโตและการสะสมมวลชีวภาพมีปริ มาณ
เพิ่มขึ้น แต่โครงสร้างทางชนิ ดมีแนวโน้มคงเดิม ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงทางมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์ บอนในมวล
ชีวภาพเหนื อพื้นดินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากปี พ.ศ. 2552-2558 มีความเพิ่มพูนทางมวลชีวภาพเฉลี่ย 4.64 ตัน/ไร่ และ
ค่ามวลชีวภาพเฉลี่ยรายปี 0.773 ตัน/ปี /ไร่ การเพิ่มขึ้นของค่าการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉลี่ย 2.181 ตัน/ไร่ และ
การกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.363 ตัน/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.

คาสาคัญ: การเปลี่ยนแปลง การกักเก็บคาร์บอน ป่ าฟื้ นฟูระบบนิเวศ
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บทนา
ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ (CO2) เป็ นก๊าซเรื อนกระจก (greenhouse gas; GHG) ชนิ ดหนึ่ ง ซึ่ งถูกปลดปล่อยใน
ปริ มาณมหาศาลสู่ ช้ นั บรรยากาศจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ และเป็ นตัวการสาคัญที่ส่งผลให้ผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
และก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อากาศ (climate change) ระบบนิ เวศป่ าไม้มี บทบาทสาคัญ อย่างยิ่งต่ อการ
เปลี่ยนแปลงปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ เนื่องจากต้นไม้สามารถดูดซับก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์
จากชั้นบรรยากาศ โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์ แสง (photosynthesis) และนามาสะสมไว้ในรู ปของมวลชี วภาพ
(biomass) ทั้งในส่ วนเหนื อพื้ น ดิ น (above-ground biomass) ซึ่ งได้แ ก่ ล าต้น กิ่ ง ใบ และส่ วนใต้ดิ น (below- ground
biomass) ซึ่ งได้แก่ ราก ทาให้คาร์ บอน (C) ถูกตรึ งอยูใ่ นต้นไม้ และไม่ถูกปลดปล่อยออกมา จนกว่าจะมีการเผาหรื อตัด
ไม้ออกจากพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั พื้นที่ป่าธรรมชาติลดน้อยลงเป็ นอย่างมากจากการตัดไม้ทาลายป่ าหรื อการเผา
ป่ าเพื่ อ ท าการเกษตร ซึ่ งไม่ เพี ย งแต่ ท าให้ ค าร์ บ อนถู ก ปลดปล่ อ ยออกมาแล้ว ยัง เป็ นการท าลายแหล่ ง ดู ด ซั บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สาคัญอีกด้วย การปลูกสร้างป่ าทั้งในพื้นที่ที่ไม่เคยเป็ นป่ ามาก่อน (afforestation) และเป็ นป่ า
มาก่ อ น แต่ ถู ก ท าลาย (reforestation) จึ ง เป็ น อี ก แนวทางหนึ่ งที่ จะเพิ่ ม พื้ น ที่ ป่ าเพื่ อ ช่ ว ยในการดู ด ซั บ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ และช่วยลดหรื อบรรเทาผลกระทบ (mitigation) ซึ่ งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศได้ และยังเป็ นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กบั ประเทศที่สามารถยังประโยชน์ให้อีกนานัปการ
การศึ กษาครั้งนี้ ได้เลื อกศึ กษาพื้น ที่ แปลงปลูกป่ า โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิ มพระเกี ยรติ พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่ องในวโรกาสทรงครองราชย์ ปี ที่ 50 รหัสแปลง FPT 49 เพื่อศึ กษาถึงการเปลี่ ยนแปลงของหมู่ไม้
ทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนปริ มาณการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การบริ หารจัดการพื้นที่ และเสนอแนะแนวทางในการจัดการพื้นที่ เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์ บอน และเพื่อบรรเทาการ
เปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมู่ไม้ในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิ เวศ ภายหลังการดาเนิ นงาน
โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT49)
2. เพื่อศึกษาปริ มาณการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินของหมู่ไม้ ในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิ เวศ ภายหลัง
การดาเนินงานโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT49)
3. เพื่อประยุกต์ และเสนอแนะแนวทางในการบริ หารจัดการพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์ บอน
ในมวลชีวภาพ
วิธีการวิจยั
1. การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการกักเก็บคาร์บอนในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิเวศ ป่ าเขาภูหลวง
จังหวัดนครราชสี มา
1.1 การวางแปลงตัวอย่าง
ศึกษาและเก็บข้อมูลจากแปลงตัวอย่างถาวรขนาด 1 ไร่ (ขนาด 40 x 40 เมตร) จานวน 4 แปลง
ตัวอย่าง ในโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT 49) ท้องที่ตาบลลานางแก้ว อาเภอปั กธงชัย จังหวัด
นครราชสี มา (ภาพที่ 1) โดยเก็บข้อมูลในแปลงตัวอย่างดังกล่าวในปี พ.ศ. 2552 และ ปี พ.ศ. 2558 ดังนี้
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1.1.1 แปลงขนาด 40 x 40 เมตร แบ่งเป็ นแปลงย่อยขนาด 10 x 10 เมตร จานวน 16 แปลง เพื่อเก็บ
ข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) คือ ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (Diameter at Breas Height, DBH) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร
ขึ้น ไปทุ กต้น หรื อมี ขนาดเส้นรอบวงต้น ไม้ (Girth at Breast Height, GBH) ตั้งแต่ 15 เซนติ เมตรขึ้ น ไป โดยบันทึ ก
ข้อมูลชนิดไม้ ความสูง ขนาดโต ลงในแบบสารวจแจงนับไม้
1.1.2 บริ เวณมุมแปลงทั้งสี่ ดา้ นภายในแปลงขนาด 40 x 40 เมตร แบ่งแปลงย่อยขนาด 4x4 เมตร
จานวน 4 แปลง เก็บข้อมูลไม้รุ่น (sapling) คือไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (DBH) น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร
หรื อมีขนาดเส้นรอบวง (GBH) น้อยกว่า 15 เซนติเมตร บันทึกข้อมูลชนิดไม้และจานวนต้นลงในแบบสารวจแจงนับไม้
1.1.3 บริ เวณมุมแปลงทั้งสี่ ดา้ นภายในแปลงขนาด 40 x 40 เมตร แบ่งแปลงย่อยขนาด 1 x 1 เมตร
จานวน 4 แปลง เพื่อเก็บ ข้อมูลกล้าไม้ (seedling) คื อ ไม้ที่ มีความสู งน้อยกว่า 1.30 เมตร บันทึ กข้อมูลชนิ ดไม้ และ
จานวนต้นลงในแบบสารวจแจงนับไม้ (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 1 ตาแหน่งของแปลงตัวอย่าง ป่ าฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขาภูหลวง ในโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ (FPT 49)
ท้องที่ตาบลลานางแก้ว อาเภอปั กธงชัย จังหวัดนครราชสี มา

ภาพที่ 2 แปลงตัวอย่างถาวรที่ใช้ในการสารวจทรัพยากรป่ าไม้
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1.2 การเก็บข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลสังคมพืชในเชิงปริ มาณของต้นไม้ที่ปลูกขึ้นตามโครงการฯ และเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ สาหรับไม้ใหญ่ (tree) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับจานวน ชนิ ดไม้ (species) วัดขนาดความสู ง (H) และขนาดโต
ของไม้ที่ระดับความสู งเพียงอก (DBH) ที่มีขนาดตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปทุกต้น พันธุ์พืชที่ไม่สามารถระบุชนิ ดได้
ทาการเก็บตัวอย่างเพื่อนาไปตรวจสอบหาชื่อ ชนิดพันธุ์ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอีกครั้ง สาหรับไม้รุ่นและกล้าไม้ เก็บข้อมูลชนิ ด
ไม้และจานวน บันทึกลงในแบบสารวจแจงนับไม้
เก็บข้อมูลการปกคลุมเรื อนยอด โดยวางแปลงขนาด 10 x 40 เมตร กึ่งกลางแปลงตัวอย่างที่ใช้เก็บ
ข้อมูล บันทึกชนิดไม้ ตาแหน่งที่ปรากฏบนแปลง ขนาดของไม้ที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) ความสู ง (H) และความ
กว้างของเรื อนยอดทั้ง 4 ด้าน
1.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อศึ กษาลักษณะของหมู่ไม้ ภายหลังการฟื้ นฟูตามโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิ ม
พระเกียรติฯ นาข้อมูลที่ได้จากแบบสารวจแจงนับไม้มาบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ หลังจากนั้นทาการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลสังคมพืช โดยการหาค่าความหนาแน่นเฉลี่ย ความโตเฉลี่ย พื้นที่หน้าตัดรวม และนาข้อมูลที่ได้มาหาค่า
ความหนาแน่ นสัมพัทธ์ ความเด่นสัมพัทธ์ และความถี่สัมพัทธ์ เพื่อนามาคานวณหาค่าดัชนี ความสาคัญของพรรณพืช
(Importance Value Index, IVI) และค่าดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ แล้วนาผลลัพธ์ที่ได้ไปวิเคราะห์เปรี ยบเทียบ
กันระหว่างข้อมูลที่ได้ในปี พ.ศ. 2552 กับข้อมูลในปี พ.ศ. 2558
การคานวณหามวลชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น ของไม้ใหญ่ (Tree) ทั้งหมดในแปลงตัวอย่าง โดยใช้
สมการอัลโลเมตรี ที่ใช้ในการคานวณหามวลชีวภาพของต้นไม้ในป่ าดิบแล้ง ป่ าดิบเขา (Tsutsumi et al., 1983) รู ปแบบ
สมการ คือ
Ws = 0.0509(D2 H)0.919
(1)
2 0.977
Wb = 0.00893(D H)
(2)
2 0.669
Wl = 0.0140(D H)
(3)
โดยที่

Ws = มวลชีวภาพส่วนของลาต้น (กิโลกรัม)
Wb = มวลชีวภาพส่วนของกิ่ง (กิโลกรัม)
Wl = มวลชีวภาพส่วนของใบ (กิโลกรัม)
D = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับอก (เซนติเมตร)
H = ความสูงของต้นไม้ถึงปลายยอด (เมตร)
จากนั้นทาการประเมินการกักเก็บคาร์บอนในมวลชีวภาพเหนื อพื้นดินในแปลงตัวอย่างจากสมการ

ดังต่อไปนี้
ปริ มาณคาร์บอนสะสม = มวลชีวภาพ x Carbon content
โดยที่ ค่า Carbon content มีค่าเท่ากับ 47% ตามกาหนดของ IPCC (2006)
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ผลการวิจยั
ผลการศึกษา แบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ ส่ วนที่ 1 ส่ วนการศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมู่ไม้ ภายหลัง
การฟื้ นฟูตามโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ และส่ วนที่ 2 ส่ วนการศึกษาการกักเก็บคาร์ บอนในมวลชีวภาพ
โดยทั้งส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 เป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2552 กับ ปี พ.ศ. 2558
1. การศึกษาลักษณะการเปลี่ยนแปลงของหมู่ไม้
1.1 จากข้อมูลกล้าไม้ (seeding) ที่พบในแปลงตัวอย่าง ทั้ง 4 แปลง ในปี 2552 มีท้ งั หมด 23 ชนิ ด คิดเป็ น
จานวน 14,500 กล้า/ไร่ โดยพันธุ์ไม้ที่เด่น 3 ชนิดแรก ได้แก่ กระถินยักษ์ คอแลน และ เปล้าใหญ่ ในปี 2558 มีท้ งั หมด
32 ชนิ ด คิ ดเป็ นจานวน 21,500 กล้า/ไร่ โดยพันธุ์ไม้ที่เด่ น 3 ชนิ ดแรก ได้แก่ กระถิ นยักษ์ หนามสนิ ม และ หัสคุ ณ
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บข้อ มู ลกล้าไม้ จากแปลงตัวอย่างทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ.2552 และ ปี พ.ศ. 2558 พบว่า มี แ นวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้น ทั้งในด้านของจานวนชนิ ดพันธุ์ และความหนาแน่น โดยชนิ ดพันธุ์ที่มีจานวนกล้า
ไม้เพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ หนามสนิ ม สาธร แคหางค่าง พะยูง และมะลิไส้ไก่ เป็ นต้น และชนิ ดพันธุ์ที่มีจานวนกล้าไม้
ลดลงมากที่สุด ได้แก่ กระถินยักษ์ ก่อนก ข่อยหนาม สอยดาว และคอแลน เป็ นต้น
1.2 จากข้อมูลไม้รุ่น (sapling) ที่ พบในแปลงตัวอย่างทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ. 2552 มีท้ งั หมด 40 ชนิ ด คิด
เป็ นจานวน 1,369 ต้น/ไร่ โดยพันธุ์ไม้เด่น 3 ชนิดแรก ได้แก่ ปอแก่นเทา ตะโกพนม และข่อยหนาม สาหรับข้อมูลไม้รุ่น
(sapling) ในปี พ.ศ. 2558 มี ท้ งั หมด 39 ชนิ ด คิ ดเป็ นจานวน 931 ต้น/ไร่ โดยพันธุ์ไม้เด่น 3 ชนิ ดแรก ได้แก่ คอแลน
ปอแก่นเทา และข่อยหนาม เมื่อพิจารณาข้อมูลไม้รุ่นจากแปลงตัวอย่างทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ.2552 และ ปี พ.ศ. 2558
พบว่า มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลง ทั้งในด้านของจานวนชนิ ดพันธุ์ และความหนาแน่น โดยชนิ ดพันธุ์
ที่มีจานวนเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ตะเคียนหิ น ประดู่ป่า เขลง ขันทองพยาบาท และ ลาดวน เป็ นต้น และชนิ ดพันธุ์ที่มี
จานวนลดลงมากที่สุด ได้แก่ ปอแก่นเทา ตะโกพนม ข่อยหนาม พลับพลา และ หัสคุณ เป็ นต้น
1.3 จากข้อมูลไม้ใหญ่ (Tree) ที่ พบในแปลงตัวอย่างทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ. 2552 มีจานวนชนิ ดพันธุ์ รวม
ทั้งสิ้ น 61 ชนิ ด และในปี พ.ศ. 2558 มีจานวน 55 ชนิ ด ลดลง 6 ชนิ ด โดยพันธุ์ไม้เด่นในพื้นที่ ได้แก่ แดง ประดู่ ป่า
มะขามป้ อม คอแลน และเหมือดโลด เมื่อพิจารณาข้อมูลไม้ใหญ่ จากแปลงตัวอย่างทั้ง 4 แปลง ในปี พ.ศ.2552 และ ปี
พ.ศ. 2558 พบว่า มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ลดลง ทั้งในด้านของจานวนชนิ ดพันธุ์ และความหนาแน่น แต่
ต้นไม้ภายในแปลงตัวอย่างที่เหลืออยูย่ งั มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความโต (DBH) และความสูง (H) จึง
ทาให้ค่าพื้นที่หน้าตัดรวม (Basal Area) มีค่าสูงขึ้น (ตารางที่ 1) และเมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาของสังคมพืชในป่ า
ดิบแล้งในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย พบว่า ในภาพรวมพื้นที่ที่ทาการศึกษาบริ เวณโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระ
เกียรติฯ (FPT49) จังหวัดนครราชสี มา มีจานวนชนิ ดพันธุ์ ความหนาแน่น พื้นที่หน้าตัด และค่าดัชนี ความหลากหลาย
ของชนิ ดพันธุ์ (Shannon-Wiener’s index) ใกล้เคียงกับโครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิมพระเกี ยรติฯ เขาไม้กระทู ้ จังหวัด
นครสวรรค์ (สุเทพ, 2557) ซึ่งเป็ นป่ าปลูกฟื้ นฟูระบบนิเวศเช่นเดียวกันและปลูกในช่วงระยะเวลาเดียวกัน (ตารางที่ 2)
การศึกษาการปกคลุมเรื อนยอดในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิ เวศป่ าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสี มา ในปี
พ.ศ. 2558 พบว่า ในแปลงตัวอย่างที่ 1-4 มีค่าการปกคลุมเรื อนยอดคิดเป็ น ร้อยละ 77.23 , 76.60, 48.20 และ 78.02
คิดเป็ นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ร้อยละ 70 ของพื้นที่ (ภาพที่ 3)
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ตารางที่ 1 ลักษณะเชิงปริ มาณของหมู่ไม้ในแปลงตัวอย่าง ในโครงการปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ ัว เนื่องในวโรกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50 (FPT 49)

ตารางที่ 2 ลักษณะเชิงปริ มาณบางประการของหมู่ไม้ ในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิเวศป่ าเขาภูหลวง
จังหวัดนครราชสี มา และหมู่ไม้ที่ได้จากการศึกษาบริ เวณพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย
สถานที่
1. โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ FPT 49
จังหวัดนครราชสี มา
2. โครงการปลูกป่ าถาวรเฉลิม
พระเกียรติฯ เขาไม้กระทู ้
จ.นครสวรรค์
แปลงตัวอย่างที่ 1
3. ป่ าดิบแล้งวนอุทยานน้ าตก
ขุนกรณ์ จ.เชียงราย
4. ป่ าดิบแล้งสะแกราช
จ.นครราชสี มา
5. ป่ าดิบแล้งเขากระโลง-เขาขาด
จ.ตราด
6. ป่ าดิบแล้งเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่า
เขาสอยดาว จ.จันทบุรี

จานวน
ชนิด
(ชนิด)
55

ความหนาแน่น พื้นที่หน้าตัด
เฉลี่ย
รวม
(ต้น/ไร่ )
(ตร.ม./ไร่ )
163
2.87

51

142

73

58.4

57

238

4.68

186

106

138

216.8
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2.88

ShannonWiener's
index
2.68

ที่มา

2.9

สุเทพ
(2557)

5.5
3.05

ถนัดสม
(2545)
ธิติ (2526)

2.05

2.82

อนุชา (2552)

6.4

4.09

Glumphabutr
(2004)

แปลงตัวอย่างที่ 2
1.76
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แปลงตัวอย่างที่ 3

แปลงตัวอย่างที่ 4

ภาพที่ 3 ลักษณะโครงสร้างทางเรื อนยอดและการปกคลุมเรื อนยอดของแปลงตัวอย่างที่ 1-4
2. การประเมินการกักเก็บคาร์บอนของหมู่ไม้
จากผลการศึกษาประเมินการกักเก็บคาร์บอนของหมู่ไม้จากแปลงตัวอย่างโดยใช้สมการอัลโลเมตรี ที่ใช้ในการ
คานวณหามวลชีวภาพเหนื อพื้นดินของหมู่ไม้ในป่ าดิบแล้ง เห็นได้วา่ มวลชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2552 เฉลี่ย 12.87 ตัน/ไร่ และ
มวลชีวภาพ ในปี พ.ศ. 2558 เฉลี่ย 17.50 ตัน/ไร่ และเมื่อนาค่ามวลชีวภาพที่ได้มาคานวณปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอน
เหนื อพื้นดิน ซึ่ งในมวลชีวภาพมีปริ มาณธาตุคาร์บอนสะสม (carbon content) อยูป่ ระมาณ 47 % (IPCC, 2006) การสะสม
คาร์ บอน ในปี พ.ศ. 2552 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.05 ตัน/ไร่ ในปี พ.ศ. 2558 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.23 ตัน/ไร่ ดังนั้นใน
ระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2558) พื้นที่ ที่ทาการศึ กษามีการเพิ่มขึ้นของทางมวลชี วภาพเฉลี่ย 4.64 ตัน/ไร่ คิ ดเป็ นค่าเฉลี่ ย
รายปี เท่ ากับ 0.773 ตัน/ปี /ไร่ และการเพิ่มขึ้ นของการกักเก็บ คาร์ บอนเฉลี่ ยเท่ ากับ 2.181ตัน/ไร่ คิดเป็ นค่าการกักเก็บ
คาร์บอนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.363 ตัน/ปี /ไร่ (ภาพที่ 4 และตารางที่ 3)
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20
17.50

15

12.87

10

ปริ มาณมวลชีวภาพ (ตัน/ไร่ )

8.23

5

การสะสมคาร์บอน (ตัน/ไร่ )

6.05

0

0
2538

2552

ปี พ.ศ.

2558

ภาพที่ 4 ปริ มาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอน (ตัน/ไร่ )
ตารางที่ 3 การเพิ่มขึ้นของมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน ในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2558)
ปริ มาณมวลชีวภาพ
แปลงที่

ปริ มาณคาร์บอน
เฉลี่ยรายปี

เฉลี่ยรายปี

(ตัน/ไร่ )

(ตัน/ปี /ไร่ )

(ตัน/ไร่ )

(ตัน/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

เฉลี่ย

4.640

0.773

2.181

0.363

อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของหมู่ไม้ในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิ เวศป่ าเขาภูหลวง จังหวัดนครราชสี มา
พบว่า กล้าไม้ (Seedling) มีจานวนชนิ ดพันธุ์เพิ่มขึ้นและมีความหนาแน่ นเพิ่มขึ้น ไม้รุ่น (sapling) และไม้ใหญ่ (tree)
มีจานวนชนิดพันธุ์และความหนาแน่นลดลง ทั้งนี้เนื่องจากเป็ นช่วงระยะการทดแทนของสังคมพืช กล่าวคือในระยะการ
ทดแทนของสังคมพืชในช่วงแรกๆ พบว่ามีพรรณพืชเพียงไม่กี่ชนิดและต่อมาจะค่อยๆ มีชนิดเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนถึงระยะ
ที่สงั คมพืชค่อนข้างมีเสถียรภาพหรื อไม่ค่อยเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้ว ปรากฏว่ามีพืชเพียงไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่เป็ นพืชเด่น
เมื่อพืชเด่นเกิดขึ้นจานวนพืชรองมีแนวโน้มลดลงไป ซึ่ งเมื่อจานวนชนิ ดพันธุ์ลดลงมีผลทาให้ค่าความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์ลดลงไปด้วย
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การศึ กษามวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์ บอนของหมู่ไม้ในแปลงตัวอย่างป่ าฟื้ นฟูระบบนิ เวศป่ าเขาภูหลวง
จังหวัดนครราชสี มา พบว่า หมู่ไม้มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านความโต (DBH) และความสูง (H) จึงทาให้
มี ก ารเพิ่ ม มวลชี วภาพ และการกัก เก็ บ คาร์ บ อนอย่างต่ อ เนื่ อ ง โดยในระยะเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2558) มี ก ารเพิ่ ม
มวลชีวภาพเฉลี่ย 4.640 ตัน/ไร่ คิดเป็ นค่าเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.773 ตัน/ปี /ไร่ และการกักเก็บคาร์ บอนเฉลี่ย 2.181 ตัน/ไร่
คิดเป็ นค่าการกักเก็บคาร์บอนเฉลี่ยรายปี เท่ากับ 0.363 ตัน/ปี /ไร่
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้คาปรึ กษาและสนับสนุน
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้จนประสบผลสาเร็ จด้วยดี
เอกสารอ้ างอิง
ถนัดสม นุกลู , 2545. ลักษณะโครงสร้างของป่ า 3 ชนิด บริ เวณพื้นที่วนอุทยานน้ าตกขุนกรณ์ จังหวัดเชียงราย.
วิทยานิพนธ์วทิ ยาศาสตร์มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
ธิติ วิสารัตน์. 2526. ลักษณะโครงสร้างและสถานภาพการสื บพันธุ์ตามธรรมชาติภายในช่องว่างระหว่างเรื อนยอดของ
ป่ าดิบแล้ง บริ เวณสถานี วิจัยสิ่ งแวดล้อมสะแกราช. วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .
สุเทพ ประสาทเขตวิทย์. 2557. ลักษณะของหมู่ไม้ภายหลังการฟื้ นฟูและทัศนคติของชุมชนที่มีต่อโครงการปลูกป่ า
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