รายงานการศึกษา

โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิ ดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในพืน้ ที่ป่าชุ่มนํ้า
บ้านป่ าบง หมูท่ ี่ 1 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย

โดย
สภาประชาชนลุม่ นํ้าอิง
ชุมชนบ้านป่ าบง หมู่ท ี่ 1 ตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่ คนกับป่ า (RECOFTC)
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิน่ และหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุม่ นํ้าอิงอย่างยังยื
่ น
สมาคมแม่น้ําเพือ่ ชีวติ
กลุม่ รักษ์เชียงของ

1

คํานํา
ป่ าชุมชนบ้านป่ าบง หมู่ท ี่ 1 ส่วนใหญ่เป็ นระบบนิเวศป่ าโคก ซึง่ มีลกั ษณะเป็ นพื้นทีเ่ นินนํ้ าท่วมไม่ถึง มี
ลักษณะเป็ นป่ าเต็งรัง ไม้สว่ นใหญ่เป็ นไม้ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง พื้นทีป่ ่ าชุมชนอีกส่วนเป็ นป่ าพื้นทีช่ ุ่มนํ้า ในช่วงฤดู
ฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็ นทีพ่ ้นื ทีล่ ุ่มนํ้าท่วมขัง (flood plain ) นํ้าเอ่อล้นตลิง่ เข้ามาท่วมขังในพื้นทีป่ ่ า
ริมนํ้า ซึง่ จะมีระบบนิเวศย่อยทัง้ หนองนํ้า บึง ร่องห้วย กระจายในพื้นป่ าชุมชน กลายเป็ นพื้นทีเ่ พาะพันธุ์ปลาแม่น้ํา
อิง ทีเ่ ชือ่ มโยงแม่น้ําโขง ซึง่ มีความสําคัญต่อการเป็ นแหล่งวางไข่ เพาะพันธุ์ และอนุบาลปลา สัตว์น้ําวัยอ่อนต่างๆ
ก่อนทีจ่ ะกลับลงไปในแม่น้ําอิง และแม่น้ําโขงต่อไป จากระบบนิเวศดังกล่าวทีม่ นี ้ําท่วมขังในฤดูฝนและพื้นทีแ่ ห้ง
ในช่วงฤดูแล้ง พบว่ามีพรรณพืช ต้นไม้หลายชนิดปรับต่อสภาพดังกล่าว นอกจากนี้ป่าชุมชนบ้านป่ าบงเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรทีค่ นในชุมชนหาอยู่หากินมาตัง้ แต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ดังนัน้ การศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทาง
ชนิดของต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติของลูกไม้ ไม้หนุ่ม และปริมาณคาร์บอนเหนือดิน รวมทัง้ การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นทีป่ ่ าชุมชนป่ าบงจึงมีความสําคัญในการเป็ นข้อมูลพื้นฐานทีจ่ ะเรียนรูร้ ะบบนิเวศป่ าโคก
และชุ่มนํ้ า ดังนัน้ โครงการเสริมสร้างเครือ ข่ายท้อ งถิ่นและหน่วยงานท้องถิน่ เพือ่ การจัดการลุ่มนํ้ าอิงอย่างยังยื
่ น
(โครงการอนุรกั ษ์แม่น้ําอิง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และความร่วมมือขององค์กรภาคี
ได้แก่ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชมุ ชนเพือ่ คนกับป่ า (RECOFTC) สมาคมแม่น้ําเพือ่ ชีวติ กลุ่มรักษ์เชียง
ของ สภาประชาชนลุม่ นํ้าอิง และชุมชนบ้านป่ าบง ได้รว่ มกันทําการศึกษาวิจยั โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด
ต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน เพือ่ ทีจ่ ะนําไปใช้ในการสร้างความเข้าใจ และ
เห็นความสําคัญของระบบนิเวศป่ าชุ่มนํ้าทัง้ ชุมชน สถาบันการศึกษา สังคมสาธารณะ และสามารถนําไปใช้ในการ
วางแผนทีจ่ ะจัดการพืน้ ทีป่ ่ าชุมชนให้เกิดความยังยื
่ นในลําดับต่อไป

โครงการอนุรกั ษ์แม่น้ําอิง
พ.ศ. 2561
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3

บทคัดยอ
ปา นอกโต ง หรื อป า ชุม น้ํา บา นปา บง หมู ที่ 1 เป น สว นหนึ่ง ผื น ป าในลุ ม น้ํา อิง ตอนปลาย โดยมี เนื้ อ ที่
ประมาณ 229 ไร ผืนปาดังกลาวชุมชนไดอนุรักษและปกปองพื้นที่ปามาตั้งแตอดีตไวเปนพื้นที่เลี้ยงสัตวและแหลง
อาหาร ปจจุบั นปาผืน นี้ยัง มีคุ ณคา ความสํา คัญ ตอวิ ถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป นแหลง พืชอาหาร ไม ใชสอย
สมุนไพร และแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําในชวงน้ําทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นที่ปาโคกและปาชุมน้ํา (seasonal
wetland) ทําใหพื้นที่มีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาปาไมและแมน้ํา เพื่อให
ทราบขอมูลพื้นที่จึงไดทําการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
รวมทั้งปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมน้ําชุมชน บานปาบงเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในการวางแผนจัดการ
อยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้นโดยที่ชุมชนมีสวนรวม โดยทํา
การวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ทั้งหมด 3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจทั้งหมด 3,000 ตรม. พบวา
มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 15 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ชุมแสง และหา ซี่งเปน
ไมที่ทนน้ําทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณของปาชุมน้ําและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม
137 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัด
รอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดชั้น
ความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 7 ชนิด ในอัตรา 572 ตนตอไร และ
การทดแทนของลูกไมอยางนอย 9 ชนิ ด ในอั ตรา 5467 ตน ตอไร โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความ
หลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานปาบงมีสมบูรณดีเมื่อ
เทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและนิยามของปาเสื่อมโทรม 1 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษา
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สภาพปาชุมชนปาบงกับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชนบานปาบงมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง
39 เทา

1

มีไม้มคี า่ ที่มลี กั ษณะสมบูรณ์ เหลืออยูน่ ้อย และป่ านัน้ ยากที่จะกลับฟื้ นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมีลูกไม้ขนาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้น
กระจายอยูท่ ั ่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒๐ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้นตรงที่สงู ๑๓๐ เซนติเมตร ตัง้ แต่ ๕๐- ๑๐๐ เซนติเมตรจายอยู่ท ั ่ว
พื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๘ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึน้ ไป ขึน้ กระจายอยูท่ วพื
ั ่ ้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มไี ม้เข้าหลักเกณฑ์ทงั ้ ๓
ลักษณะดังกล่าว เมือ่ รวมกันแล้วต้องมีจาํ นวนไม่เกินไร่ละ ๑๖ ต้น (มติ ครม. มิ.ย. 2530 แก้ไขเพิม่ เติม 9 พ.ค. 2532)
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นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี
จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานปาบง มีสภาพพื้นที่
เปนปาโคก ที่มีสังคมปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุมน้ํา ที่น้ําทวมถึง ซึ่ง เปนสัง คมพืชที่มีขอยและชุมแสงเดน มี
ศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 12.46 ตันตอไร ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมน้ํานี้
เปน พื้น ที่อื่น ๆ จะสง ผลใหเกิด การปลอยกาซคารบอนไดออกไซตกวา 45.69 ตัน ตอไร คาร บอนไดออกไซด
เทียบเทา
วิธีการศึกษา
การศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใชวิธีการ
วางแปลงสุมตัวอยางออกเปน 3 พื้นที่ เพื่อใหกระจายครอบคลุมพื้นที่

ภาพที่ 1 แสดงการแบงโซนพื้นที่ตามสังคมพืช เพื่อการวางแปลงสุมตัวอยาง
1) ทําแผนที่ปาเพื่อวางแผนสํารวจ ใชแผนที่ google map ที่สามารถเห็นพื้นที่ปาโดยรวม แมน้ํา หวย
จากนั้นใหจัดทําแผนที่ที่แสดงขอบเขตของปาชุมชนของหมูบาน
2) กําหนดจุดวางแปลงสุมตัวอยางแบบถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ในทั้ง 3 โซน โดยวางแนวที่จะวาง
แปลงจากแมน้ําขึ้นไปยัง ที่ดอน โดยกําหนดตําแหนงลงในแผนที่ที่จํานวน 1 แปลงในและโซน รวมจํานวนแปลง
สํารวจ 20 X 50 เมตร จํานวน 3 แปลง รวมพื้นที่สํารวจ 3,000 ตารางเมตร
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3) วางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามที่ระบุในแผนที่ เก็บขอมูลพิกัดตําแหนงของแปลง
จากนั้นใหวางแปลงยอย 10 X 10 เมตร ในแปลงใหญจะไดแปลง 10 X 10 เมตรจํานวน 10 แปลงเพื่อเก็บขอมูล
ไมใหญ (tree) ในแปลง จากนั้นใหวางแปลงยอยอีกสองขนาด คือ 4 X 4 เมตร และ 1 X 1 เมตร เพื่อเก็บขอมูล
ไมหนุม (ตนไมที่มีความโตวัดรอบนอยกวา 15 เซนติเมตร ) และลูกไม (กลาไม) (รายละเอียดดังขางลาง)

4) ติดหมายเลข (tag) ตนไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 4.5 ซม. หรือความโตตั้งแต 15 ซม.ขึ้นไป
5) เก็บขอมูลตนไมในแปลง 10 X 10 เมตร ชื่อทองถิ่น ชื่อสามัญ วัดขนาดเสนผาศูนยกลางระดับอกของ
ตนไม บันทึกลงในตารางบันทึกขอมูลภาคสนาม
6) เก็บขอมูลชนิด จํานวนของไมหนุมในแปลงสุมตัวอยางขนาด 4 X 4 เมตร
7) เก็บขอมูลชนิด จํานวนของลูกไมในแปลงสุมตัวอยางขนาด 1 X 1 เมตร
อุปกรณ
1) เชือกวางแปลง
2) เครื่องระบุพิกัดบนผิวโลกจากดาวเทียม (GPS)
3) เทปวัดขนาดความโตของตนไม
4) แบบฟอรมเก็บขอมูล
5) แผนอลูมิเนี่ยมติดหมายเลขตนไม (tag)
6) ที่ตอกหมายเลข
7) โปรแกรมคํานวนหาน้ําหนักแหง และคารบอนของสมศักด และทวี (2553)
8) คอมพิวเตอร
9) กลองถายรูป
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การประมวลและวิเคราะหขอมูล
โครงสราง ความหลากหลายทางชนิด พันธุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
1) ประมวลชนิด และจําแนกชั้นความโตของตนไมจากขอมูลที่เก็บในแตละโซน โดยจําแนกชั้นตนไม
ออกเปนไมที่มีความโตวัดรอบนอยกวา 30 เซนติเมตร ความโตระหวาง 31- 60 เซนติเมตร ความโตวัดรอบ
ระหวาง 61- 90 เซนติเมตร ชั้นความโตระหวาง 91-120 เซนติเมตร และความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตร
เพื่อใหทราบจํานวนชนิดทั้งหมด และการกระจายของขั้นความโตของตนไมรายชนิดและภาพรวมทุกชนิด
2) คํานวนหาความหนาแนนรายชนิด ตามชั้นความโต และภาพรวม โดยใชสูตร จํานวนตนไมที่พบคูณดวย
1,600 และหารดวยพื้นที่สํารวจ
3 ) ประมวลชนิดไมหนุม ลูกไม และอัตราการทดแทนโดยการรวมจํานวนไมหนุม และลูกไมทั้งหมดเปน
รายชนิด ทําการคํานวนหาความหนาแนนของไมหนุมและลูกไม โดยใชสูตร จํานวนไมหนุม หรือลูกไมที่พบ คูณ
ดวย 1,600 และหารดวยพื้นที่สํารวจ
ปริมาณคารบอนในตนไมเหนือดิน
1) นําขอมูลขนาดความเสนผาศูนยกลางตนไมใสโปรแกรมคํานวณน้ําหนักแหงของตนไมทั้งตน หรือมวล
ชีวภาพรายตน (biomass) ที่พัฒนาขึ้นโดยสมศักดิ์ และทวีแกวละเอียด (2553) โดยใชสมการอัลโลเมตรีของปา
เบญจพรรณของ Tsutumi et al (1983) มาเปนฐานพัฒนาโปรแกรมคํานวน
2) คํานวนหาปริมาณคารบอนรายตนโดยใชปริมาณน้ําหนักชีวภาพรายตนคูณดวยคาคงที่ 0.47 ตาม
คาคงที่มาตรฐานของ IPCC แลวรวมปริมาณคารบอนในพื้นที่สํารวจโซนๆละ 3,000 ตารางเมตร รวมทั้งหมด
9,000 ตารางเมตร
3) คํานวนหาปริมาณคารบอนตอไรในแตละโซน
4) คํานวนหาปริมาณคารบอนที่เก็บกักไวในปจจุบันโดยใชปริมาณคารบอนตอไรคูณดวยพื้นที่สํารวจแตละ
โซน
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ผลการศึกษา
1. ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม
ผลการปาชุมน้ํานอกโตง พบตนไมอยางนอย 15 ชนิด จํานวนทั้งหมด 256 ตน ชนิดที่พบมากที่สุดคือ
ขอย 86 ตนตอไร รองลงมาคือ ชุมแสง 22 ตนตอไร และหา 7 ตนตอไร มีความหนาแนนรวมทุกชนิด 137 ตนตอ
ไร รายละเอียดดังนี้
แปลงที่ 1 พบตนไมอยางนอย 5 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ขอย 69 ตนตอไร รองลงมาคือ ชุมแสง 34
ตนตอไร และ ขี้มด 6 ตนตอไร มีความหนาแนนโดยรวม 117 ตนตอไร
แปลงที่ 2 พบตนไมอยางนอย 8 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ขอย 85 ตนตอไร รองลงมาคือ หา 13 ตน
ตอไร และ ขาวสาร 8 ตนตอไร มีความหนาแนนโดยรวม 131 ตนตอไร
แปลงที่ 3 พบตนไมอยางนอย 12 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุด คือ ขอย 104 ตนตอไร รองลงมาคือ ชุมแสง
29 ตนตอไร และหา 6 ตนตอไร มีความหนาแนนโดยรวม 162 ตนตอไร
ตารางที่ 1 ความหลากหลายทางชนิดตนไม ความหนาแนนของตนไม และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ
แปลง ชนิดตนไม
ที่
1
5
2
8
3
12
เฉลี่ย
-

ความหนาแนนของ ชนิดไม
ตนไม
หนุม
117 ตนตอไร
4
131 ตนตอไร
7
162 ตนตอไร
2
137 ตนตอไร
-

ความหนาแนน ชนิดลูกไม
ไมหนุม
765 ตนตอไร
6
860 ตนตอไร
7
90 ตนตอไร
3
572 ตนตอไร
-
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ความหนาแนน
ลูกไม
7200 ตนตอไร
4720 ตนตอไร
4480 ตนตอไร
5467 ตนตอไร

2. การกระจายตามชั้นความโตของตนไม
ในพื้นที่สํารวจพบวามีการกระจายความโตของตนไมวัดรอบที่ระดับอก ครบทุกชั้นความโต โดยมีความ
หนาแนนของตนไมตามชั้นความโตในแตละโซนดังนี้
ตารางที่ 2 ความหนาแนนของตนไมในแตละชั้นความโต (size class)
แปลงที่

ความหนาแนนของตนไมตามชั้นความโตวัดรอบระดับอก (GBH) ตนตอไร
< 30 ซ.ม.
31- 60 ซ.ม.
61 – 90 ซ.ม. 91- 120 ซ.ม.
>120
37
24
21
22
13
38
61
19
6
6
50
67
30
5
10
42
51
23
11
10

1
2
3
เฉลี่ย
80

67

70

61

60

50

50
40

แปลง1

37 38

30

24

20

แปลง3

22

21 19

13
6 5

10
0

แปลง2

30

< 30

31- 60

61 – 90

91- 120

6

10

>120

ภาพที่ 2 การกระจายของตนไมตามชั้นความโตวัดระดับอก (size class) แตละแปลง
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60
51

50
42
40
30

23

20
11

10

91- 120

>120

10
0

< 30

31- 60

61 – 90

ภาพที่ 3 การกระจายตามชั้นความโตของตนไมโดยรวม
3. สภาพการทดแทนของไมหนุมและลูกไม
แปลงที่ 1 พบการทดแทนไมหนุม 7 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 565 ตนตอไร รองลงมา
คือ ขี้มดในอัตรา 190 ตนตอไร ลําดับที่สามคือ ขอยในอัตรา 5 ตนตอไร ทั้งนี้มีการทดแทนของไมหนุมรวมทุกชนิด
765 ตน ตอไร ในสวนการทดแทนของลูกไมพบวามีการทดแทน 6 ชนิดคือ ชุมแสงในอัตรา 5600 ตน ตอไร
รองลงมาคือ ขี้มด อัตรา 1280 ตนตอไร และ หา อัตรา 80 ตนตอไร และมีการทําแทนของลูกไมรวม 7200 ตนตอไร
แปลงที่ 2 พบการทดแทนของไมหนุม 7 ชนิด ชนิดที่ทดแทนมากที่สุดคือ ขอย ในอัตรา 460 ตนตอไร
อันดับสอง คือ ขี้มด 370 ตนตอไร อันดับสาม คือ ขาวสาร 10 ตนตอไร โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิด 860
ตนตอไร ลูกไม พบการทดแทน 7 ชนิด พบมากที่สุดคือ ขี้มด ในอัตรา 1840 ตนตอไร อันดับสอง คือ ขอย จํานวน
1440 ตนตอไร อันดับสาม คือ ชุมแสง 560 ตนตอไร และมีอัตราการทดแทนของลูกไมรวมทุกชนิด 4720 ตนตอไร
แปลงที่ 3 พบการทดแทนไมหนุม 2 ชนิด ชนิดที่พบการทดแทนมากที่สุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 60 ตนตอ
ไร รองลงมาคือ ขอย 30 ตนตอไร โดยมีอัตรการทดแทนโดยรวมทั้งหมดทุกชนิด 90 ตนตอไร สวนการทดแทนของ
ลูกไม มีทั้งหมด 3 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 3440 ตนตอไร อันดับสอง คือ ขอย อัตรา 880
ตนตอไร และขี้มด 160 ตนตอไร โดยมีอัตราทดแทนรวมของลูกไม 4480 ตนตอไร
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ความหนาแน่ นลูกไม้
8000

7200

6969

7000
6000

4480

5000
4000
3000
2000
1000
0
แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

แปลงที่ 3

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความหนาแนนของลูกไม

ความหนาแน่ นไม้ หนุ่ม
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

860
765

90
แปลงที่ 1

แปลงที่ 2

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความหนาแนนของไมหนุม

11

แปลงที่ 3

4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปากับนิยามปาเสือ่ มโทรม
จากนิยาม “ปาเสื่อมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530 แกไขเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุวา “ปาเสื่อม
โทรมคือ ปาที่มีไมมีคาที่มีลักษณะสมบูรณเหลืออยูนอยมาก และปานั้นยากที่จะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ มี
ลูกไมขนาดความโตสูงเกิน 2 เมตร ขึ้นไปกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 20 ตน หรือมีไมขนาดความโตโดยวัดรอบ
ลําตนที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต 50-100 เซนติเมตรขึ้นกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 8 ตน หรือมี
ไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไปกระจายอยูทั่วพื้นที่ไมเกินไรละ 2 ตน หรือพื้นที่ปาที่มีไมเขาหลักเกณฑ
ทั้ง 3 ลักษณะดังกลาว เมือรวมกันแลวตองมีจํานวนไมเกินไรละ 16 ตนตอไร” ซึ่งผลจากการสํารวจสามารถนํา
ขอมูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑภายใตนิยามไดดังนี้
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความหนาแนนของตนไมของปาชุมชนปาบงกับนิยามปาเสื่อมโทรม
เกณฑ

ลู ก ไม ที่ มี ค วามสู ง เกิ น 2
เมตร (ไมหนุม)
ความโตวัดรอบระดับอก
(GBH) 50-100
เซนติเมตร
ความโตวัด รอบระดั บอก
(GBH) มากกว า 100
เซนติเมตร
รวมทั้ง 3 เกณฑ

จํานวนตนที่สํารวจพบในพื้นที่
สํารวจ 3,000 ตรม.
( 1.875 ไร)
343 ตน
69 ตน

ความหนาแนน
ปาบานปาบง
(ตนตอไร)
572 ตนตอไร มากกวา
เกณฑ 28.6 เทา
36 ตนตอไร มากกวา
เกณฑ 4.5 เทา

ความหนาแนนของตนไม
ตามนิยามปาเสื่อมโทรม
(ตนตอไร)
ไมเกิน 20 ตนตอไร
ไมเกิน 8 ตนตอไร

33 ตน

17 ตน ตอไร มากกวา ไมเกิน 2 ตนตอไร
เกณฑ 8.5 เทา

445 ตน

625 ตนตอไร (มากกวา ไมเกิน 16 ตนตอไร
เกณฑ 39 เทา)

จากผลของการศึกษาพบวาปาชุมชนบานปาบงมีความหนาแนนสูงกวาเกณฑตามนิยามของปาเสื่อมโทรม
ทั้ง 3 เกณฑ กลาวคือ ความหนาแนนจํานวนลูกไมที่สูงกวา 2 เมตรพบ 572 ตนตอไร มากกวาเกณฑปาเสื่อมโทรม
28.6 เทา ความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50- 100 เซนติเมตรพบ 36 ตนตอไร มากกวา
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เกณฑตามนิยาม 4.5 เทา และความหนาแนนของตนไมที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอกมากกวา 100 เซนติเมตร พบ
17 ตนตอไร มากกวาเกณฑตามนิยาม 8.5 เทา และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑก็พบวามีความหนาแนนมากกวาเกณฑปา
เสื่อมโทรม 39 เทา รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนั้นสรุปไดวาปาชุมน้ําบานปาบงไมใชปาเสื่อมโทรม

6. ปริมาณการเก็บกักคารบอนในตนไมเหนือดิน
จากขอมูลความโตวัดรอบระดับอก (GBH) นํามาแปลงคาใหเปนคาความโตเสนผานศูนยกลาง (DBH) แลว
นําไปคํานวนหาปริมานคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) รายตนในแปลงสํารวจโดยใชสมการคํานวน
หามวลชีวภาพ หรือนําหนักแหงจากสมการของปาเบญจพรรณ ซึ่งมีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้น ตาม
ระดับประเภทสังคมพืชเดนและระดับความอุดมสมบูรณ ซึ่งแบงโซนสํารวจออกเปน 3 แปลง เพื่อการวางแปลง
ถาวรขนาด 20 X 50 เมตร จํานวน 3 แปลง รวมเนื้อที่สํารวจ 3,000 ตรม. โดยมีผลการศึกษาปริมาณคารบอน
เหนือดินดังนี้
ตารางที่ 6 ปริมาณการเก็บกักคารบอนในแตละโซนและทั้งผืนปา
โซนที่

จํานวน ปริมาณคารบอนเหนือดินในแปลงสํารวจ
ตนไม
1,000 ตรม.
แปลงที่ 1
73
9.74 ตันคารบอน
แปลงที่ 2
82
5.16 ตันคารบอน
แปลงที่ 3
101 8.47 ตันคารบอน
ปริมาณคารบอนเหนือดินในตนไมปาชุมชนปาบงทั้งหมดในพื้นที่ 1 ไร
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ปริมาณคารบอนเหนือ
ดิน ตอไร (1,600 ตรม.)
15.58 ตันคารบอน
8.26 ตันคารบอน
13.55 ตันคารบอน
12.46 ตันตอไร

พื้นที่ปาชุมน้ํานอกโตง เปนพื้นที่นสล.ขนาด 229 ไร แบงออกเปนแหลงน้ําและปาควน (ปาหญา) พื้น ที่
108.86 ไร และเปนพื้นที่ที่ปกคลุมดวยไมใหญ 120.14 ไร จากผลการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดินของตนไมใน
ปาชุมชนบานปาบงยังไมรวมคารบอนของกอไผ สํารวจใน ป. พ.ศ. 2561 พบวามีปริมาณคารบอนเหนือดินใน
ตน ไม 12.46 ตันคารบอนตอไร ดังนั้นพื้น ที่ชุมน้ําบานปาบงสามารถกักเก็บคารบอนเหนือดินรวม 1,497 ตัน
คาร บ อน และถ า หากพื้ น ที่ ป า ชุ มชนนี้ ถู ก เปลี่ ย นแปลงสภาพเป นพื้ น ที่ อ ย า งอื่ น ๆ นอกจากการทํา ลายความ
หลากหลายทางชีวภาพแลวยัง จะปลอยกาซคารบอนไดออกไซตราว 45.69 ตัน ตอไรของคารบอนไดออกไซต
เทียบเทา หรือประมาณ 5,489.67 ตันของคารบอนไดออกไซต ซึ่งยังไมรวมคารบอนที่อยูในเศษซากใบไม กิ่งไม
(litter) ตามพื้นปาซึ่ง จากการสังเกตพบวามีการสะสมอินทรียวัตถุหนาเหมือนปาพรุเพราะมีการทวมขังของน้ํา
ในชวงฤดูฝน
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6. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บ
กักคารบอนของปาชุมน้ําบานปาบง โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกชั้นโดยแบงพื้นที่สํารวจตามโซน
โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร โซนละ 1 แปลง (พื้นที่สํารวจโซนละ 1,000 ตรม.)
โดยพบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 15 ชนิด โดยพบวาชนิดไมที่พบมากคือ ขอย ชุมแสง และ
หา ซี่งเปนไมที่ทนน้ําทวมซึ่งเปนปาที่มีความเปนเอกลักษณของปาชุมน้ําและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไม
โดยรวม 137 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญตั้งแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึง
ความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตาม
ขนาดชั้นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 7 ชนิด ในอัตรา 572 ตนตอ
ไร และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 9 ชนิด ในอัตรา 5467 ตนตอไร โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความ
หลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานปาบงมีสมบูรณดีเมื่อ
เทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณทั่วไปและนิยามของปาเสื่อมโทรม 2 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษา
1

สภาพปาชุมชนปาบงกับนิยามปาเสื่อมโทรมพบวาปาชุมชนบานปาบงมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง
39 เทา
นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นที่พบวายังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี
จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานปาบง มีสภาพพื้นที่
เปนปาโคก ที่มีสังคมปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุมน้ํา ที่น้ําทวมถึง ซึ่ง เปนสัง คมพืชที่มีขอยและชุมแสงเดน มี
ศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 12.46 ตันตอไร ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาชุมน้ํานี้
เปน พื้น ที่อื่น ๆ จะสง ผลใหเกิด การปลอยกาซคารบอนไดออกไซตกวา 45.69 ตัน ตอไร คาร บอนไดออกไซด
เทียบเทา

2

มีไม้มคี า่ ที่มลี กั ษณะสมบูรณ์ เหลืออยูน่ ้อย และป่ านัน้ ยากที่จะกลับฟื้ นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมีลูกไม้ขนาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้น
กระจายอยูท่ ั ่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒๐ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบลําต้นตรงที่สงู ๑๓๐ เซนติเมตร ตัง้ แต่ ๕๐- ๑๐๐ เซนติเมตรจายอยู่ท ั ่ว
พื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๘ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึน้ ไป ขึน้ กระจายอยูท่ วพื
ั ่ ้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มไี ม้เข้าหลักเกณฑ์ทงั ้ ๓
ลักษณะดังกล่าว เมือ่ รวมกันแล้วต้องมีจาํ นวนไม่เกินไร่ละ ๑๖ ต้น (มติ ครม. มิ.ย. 2530 แก้ไขเพิม่ เติม 9 พ.ค. 2532)
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