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รายงานการศกึษา 

โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

และปริมาณการเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ท่ีป่าชุ่มน้ํา 

บา้นป่าบง หมูท่ี่ 1 ตาํบลยางฮอม อาํเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย 

 

โดย 

สภาประชาชนลุม่น้ําองิ 

ชมุชนบา้นป่าบง หมู่ที ่1 ตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย 

แผนงานประเทศไทย ศนูย์วนศาสตรช์มุชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) 

โครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยทอ้งถิน่และหน่วยงานทอ้งถิน่เพือ่การจดัการลุม่น้ําองิอย่างยัง่ยนื 

สมาคมแมน้ํ่าเพือ่ชวีติ 

กลุม่รกัษ์เชยีงของ 
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คาํนํา 

 ป่าชุมชนบ้านป่าบง หมู่ที ่1 ส่วนใหญ่เป็นระบบนิเวศป่าโคก ซึง่มลีกัษณะเป็นพื้นทีเ่นินน้ําท่วมไม่ถึง มี

ลกัษณะเป็นป่าเตง็รงั ไมส้ว่นใหญ่เป็นไมผ้ลดัใบในช่วงฤดูแลง้ พื้นทีป่่าชุมชนอกีส่วนเป็นป่าพื้นทีชุ่่มน้ํา ในช่วงฤดู

ฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็นทีพ่ ื้นทีลุ่่มน้ําท่วมขงั (flood plain ) น้ําเอ่อลน้ตลิง่เขา้มาท่วมขงัในพื้นทีป่่า

รมิน้ํา ซึง่จะมรีะบบนเิวศย่อยทัง้หนองน้ํา บงึ รอ่งหว้ย กระจายในพื้นป่าชุมชน กลายเป็นพื้นทีเ่พาะพนัธุ์ปลาแม่น้ํา

องิ ทีเ่ชือ่มโยงแมน้ํ่าโขง ซึง่มคีวามสาํคญัต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพนัธุ์ และอนุบาลปลา สตัว์น้ําวยัอ่อนต่างๆ 

ก่อนทีจ่ะกลบัลงไปในแม่น้ําอิง และแม่น้ําโขงต่อไป จากระบบนิเวศดงักล่าวทีม่น้ํีาท่วมขงัในฤดูฝนและพื้นทีแ่ห้ง

ในชว่งฤดูแลง้ พบว่ามพีรรณพชื ต้นไมห้ลายชนิดปรบัต่อสภาพดงักล่าว นอกจากนี้ป่าชุมชนบ้านป่าบงเป็นแหล่ง

ทรพัยากรทีค่นในชุมชนหาอยู่หากนิมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้การศกึษาโครงสรา้ง ความหลากหลายทาง

ชนิดของต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาตขิองลูกไม ้ไมห้นุ่ม และปรมิาณคาร์บอนเหนือดนิ รวมทัง้การใช้

ประโยชน์ทรพัยากรในพื้นทีป่่าชุมชนป่าบงจงึมคีวามสําคญัในการเป็นขอ้มูลพื้นฐานทีจ่ะเรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าโคก

และชุ่มน้ํา ดังนัน้โครงการเสรมิสร้างเครอืข่ายทอ้งถิ่นและหน่วยงานท้องถิน่เพือ่การจัดการลุ่มน้ําอิงอย่างยัง่ยืน  

(โครงการอนุรกัษ์แม่น้ําองิ) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และความร่วมมอืขององค์กรภาคี

ไดแ้ก ่แผนงานประเทศไทย ศนูย์วนศาสตรช์มุชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) สมาคมแมน้ํ่าเพือ่ชวีติ กลุ่มรกัษ์เชยีง

ของ สภาประชาชนลุม่น้ําองิ และชมุชนบา้นป่าบง ไดร้ว่มกนัทาํการศกึษาวจิยัโครงสรา้ง ความหลากหลายทางชนิด

ต้นไม ้สภาพการทดแทนตามธรรมชาต ิปรมิาณคาร์บอนเหนือดนิ เพือ่ทีจ่ะนําไปใชใ้นการสรา้งความเขา้ใจ และ

เหน็ความสาํคญัของระบบนิเวศป่าชุ่มน้ําทัง้ชมุชน สถาบนัการศกึษา สงัคมสาธารณะ และสามารถนําไปใชใ้นการ

วางแผนทีจ่ะจดัการพืน้ทีป่่าชมุชนใหเ้กดิความยัง่ยนืในลาํดบัต่อไป  

 

โครงการอนุรกัษ์แม่น้ําองิ 

พ.ศ. 2561 
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บทคัดยอ 

 ปานอกโตง หรือปาชุมน้ําบานปาบง หมู ท่ี 1 เปนสวนหนึ่งผืนปาในลุมน้ําอิงตอนปลาย โดยมีเนื้อท่ี

ประมาณ 229 ไร ผืนปาดังกลาวชุมชนไดอนุรักษและปกปองพื้นท่ีปามาต้ังแตอดีตไวเปนพื้นท่ีเล้ียงสัตวและแหลง

อาหาร ปจจุบันปาผืนนี้ยังมีคุณคา ความสําคัญตอวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเปนแหลงพืชอาหาร ไมใชสอย 

สมุนไพร  และแหลงเพาะพันธุสัตวน้ําในชวงน้ําทวมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเปนพื้นท่ีปาโคกและปาชุมน้ํา (seasonal 

wetland) ทําใหพื้นท่ีมีความเปนเอกลักษณทางนิเวศวิทยาท่ีผสมผสานท้ังนิเวศวิทยาปาไมและแมน้ํา  เพื่อให

ทราบขอมูลพื้นท่ีจึงไดทําการศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

รวมท้ังปริมาณการเก็บกักคารบอนของปาชุมน้ําชุมชน บานปาบงเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานท่ีใชในการวางแผนจัดการ

อยางยั่งยืนตอไป การศึกษาครั้งนี้โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกช้ันโดยท่ีชุมชนมีสวนรวม โดยทํา

การวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50  เมตร ท้ังหมด 3 แปลง รวมพื้นท่ีสํารวจท้ังหมด 3,000 ตรม. พบวา 

มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 15 ชนิด โดยพบวาชนิดไมท่ีพบมากคือ ขอย ชุมแสง และหา ซี่งเปน

ไมท่ีทนน้ําทวมซึ่งเปนปาท่ีมีความเปนเอกลักษณของปาชุมน้ําและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไมโดยรวม 

137 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญต้ังแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัด

รอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกช้ัน ซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตามขนาดช้ัน

ความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 7 ชนิด ในอัตรา 572 ตนตอไร  และ

การทดแทนของลูกไมอยางนอย 9 ชนิด ในอัตรา 5467 ตนตอไร โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความ

หลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานปาบงมีสมบูรณดีเม่ือ

เทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณท่ัวไปและนิยามของปาเส่ือมโทรม 0

1 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษา

สภาพปาชุมชนปาบงกับนิยามปาเส่ือมโทรมพบวาปาชุมชนบานปาบงมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 

39 เทา  

                                                             
1มไีมม้คีา่ที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยูน้่อย และป่านัน้ยากที่จะกลบัฟ้ืนคนืดไีดต้ามธรรมชาติโดยมลีูกไมข้นาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้น

กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๒๐ ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงที่สงู ๑๓๐ เซนตเิมตร ตัง้แต่ ๕๐- ๑๐๐ เซนตเิมตรจายอยู่ทัว่

พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๘ ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ ๑๐๐ เซนตเิมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มไีมเ้ขา้หลกัเกณฑ์ทัง้ ๓ 

ลกัษณะดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิไร่ละ ๑๖ ตน้ (มต ิครม. ม.ิย. 2530 แกไ้ขเพิม่เตมิ 9 พ.ค. 2532) 
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 นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นท่ีพบวายังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี

จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานปาบง มีสภาพพื้นท่ี

เปนปาโคก ท่ีมีสังคมปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุมน้ําท่ีน้ําทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชท่ีมีขอยและชุมแสงเดนมี

ศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 12.46 ตันตอไร ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปาชุมน้ํานี้

เปนพื้นท่ีอื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซตกวา 45.69 ตันตอไร คารบอนไดออกไซด

เทียบเทา 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาโครงสรางปา ความหลากหลายทางชนิดพันธุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใชวิธีการ

วางแปลงสุมตัวอยางออกเปน 3 พื้นท่ี เพื่อใหกระจายครอบคลุมพื้นท่ี   

 
ภาพท่ี 1 แสดงการแบงโซนพื้นท่ีตามสังคมพืช เพื่อการวางแปลงสุมตัวอยาง 

 

 1) ทําแผนท่ีปาเพื่อวางแผนสํารวจ ใชแผนท่ี google map ท่ีสามารถเห็นพื้นท่ีปาโดยรวม แมน้ํา หวย 

จากนั้นใหจัดทําแผนท่ีท่ีแสดงขอบเขตของปาชุมชนของหมูบาน  

 2) กําหนดจุดวางแปลงสุมตัวอยางแบบถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ในท้ัง 3 โซน โดยวางแนวท่ีจะวาง

แปลงจากแมน้ําข้ึนไปยังท่ีดอน โดยกําหนดตําแหนงลงในแผนท่ีท่ีจํานวน 1 แปลงในและโซน รวมจํานวนแปลง

สํารวจ 20 X 50 เมตร จํานวน 3 แปลง รวมพื้นท่ีสํารวจ 3,000 ตารางเมตร  
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 3) วางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามท่ีระบุในแผนท่ี 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 (ตนไมท่ีมีความโตวัดรอบนอยกวา 15 เซนติเมตร ) และลูกไม (กลาไม)  (รายละเอียดดังขางลาง) 

                           
 

                                                  
 

 
    

  
      

   
    

   
    

   
    

  
  

 
 

  
   

    
   

    
   

    
   

    
   

  
 

 
  

  
      

  
      

  
    

   
    

   
    

 
 

  
 

        
 

        
 

      
  

      
  

      
 

 
                          

 
        

 
        

 
  

 
 

    
  

      
  

      
  

      
  

      
  

  
 

 
  

   
    

   
    

   
    

   
    

   
  

 
 

  
  

    
   

    
   

    
   

    
   

    
 

 
                                                  

 
                            

 4) ติดหมายเลข (tag) ตนไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางต้ังแต 4.5 ซม. หรือความโตต้ังแต 15 ซม.ข้ึนไป 

5) เก็บขอมูลตนไมในแปลง 10 X 10 เมตร ช่ือทองถ่ิน ช่ือสามัญ 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) ท่ีตอกหมายเลข 

 7) โปรแกรมคํานวนหาน้ําหนักแหง และคารบอนของสมศักด และทวี (2553) 

 8) คอมพิวเตอร 

9) กลองถายรูป 
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การประมวลและวิเคราะหขอมูล 

 โครงสราง ความหลากหลายทางชนิด พันธุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

1) ประมวลชนิด และจําแนกช้ันความโตของตนไมจากขอมูลท่ีเก็บในแตละโซน โดยจําแนกช้ันตนไม

ออกเปนไมท่ีมีความโตวัดรอบนอยกวา 30 เซนติเมตร ความโตระหวาง 31- 60 เซนติเมตร ความโตวัดรอบ

ระหวาง 61- 90 เซนติเมตร ช้ันความโตระหวาง 91-120 เซนติเมตร และความโตวัดรอบมากกวา 120 เซนติเมตร 

เพื่อใหทราบจํานวนชนิดท้ังหมด และการกระจายของข้ันความโตของตนไมรายชนิดและภาพรวมทุกชนิด 

2) คํานวนหาความหนาแนนรายชนิด ตามช้ันความโต และภาพรวม โดยใชสูตร จํานวนตนไมท่ีพบคูณดวย 

1,600 และหารดวยพื้นท่ีสํารวจ  

3 ) ประมวลชนิดไมหนุม ลูกไม และอัตราการทดแทนโดยการรวมจํานวนไมหนุม และลูกไมท้ังหมดเปน

รายชนิด ทําการคํานวนหาความหนาแนนของไมหนุมและลูกไม โดยใชสูตร จํานวนไมหนุม หรือลูกไมท่ีพบ คูณ

ดวย 1,600 และหารดวยพื้นท่ีสํารวจ 

ปริมาณคารบอนในตนไมเหนือดิน 

1) นําขอมูลขนาดความเสนผาศูนยกลางตนไมใสโปรแกรมคํานวณน้ําหนักแหงของตนไมท้ังตน หรือมวล

ชีวภาพรายตน (biomass) ท่ีพัฒนาข้ึนโดยสมศักด์ิ และทวีแกวละเอียด (2553) โดยใชสมการอัลโลเมตรีของปา

เบญจพรรณของ Tsutumi et al (1983) มาเปนฐานพัฒนาโปรแกรมคํานวน 

 2) คํานวนหาปริมาณคารบอนรายตนโดยใชปริมาณน้ําหนักชีวภาพรายตนคูณดวยคาคงท่ี 0.47 ตาม

คาคงท่ีมาตรฐานของ IPCC แลวรวมปริมาณคารบอนในพื้นท่ีสํารวจโซนๆละ 3,000 ตารางเมตร รวมท้ังหมด 

9,000 ตารางเมตร  

 3) คํานวนหาปริมาณคารบอนตอไรในแตละโซน 

 4) คํานวนหาปริมาณคารบอนท่ีเก็บกักไวในปจจุบันโดยใชปริมาณคารบอนตอไรคูณดวยพื้นท่ีสํารวจแตละ

โซน 
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ผลการศึกษา 

1. ความหลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม  

ผลการปาชุมน้ํานอกโตง พบตนไมอยางนอย 15 ชนิด จํานวนท้ังหมด 256 ตน ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ 

ขอย 86 ตนตอไร รองลงมาคือ ชุมแสง 22 ตนตอไร และหา 7 ตนตอไร มีความหนาแนนรวมทุกชนิด 137 ตนตอ

ไร รายละเอียดดังนี้ 

แปลงท่ี 1 พบตนไมอยางนอย 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขอย 69 ตนตอไร รองลงมาคือ ชุมแสง 34 

ตนตอไร และ ข้ีมด 6 ตนตอไร มีความหนาแนนโดยรวม 117 ตนตอไร 

แปลงท่ี 2 พบตนไมอยางนอย 8 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขอย 85 ตนตอไร รองลงมาคือ หา 13 ตน

ตอไร และ ขาวสาร 8 ตนตอไร มีความหนาแนนโดยรวม 131 ตนตอไร 

แปลงท่ี 3 พบตนไมอยางนอย 12 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ขอย 104 ตนตอไร รองลงมาคือ ชุมแสง 

29 ตนตอไร และหา 6 ตนตอไร มีความหนาแนนโดยรวม 162 ตนตอไร 

ตารางท่ี 1 ความหลากหลายทางชนิดตนไม ความหนาแนนของตนไม และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

แปลง

ท่ี 

ชนิดตนไม ความหนาแนนของ

ตนไม 

ชนิดไม

หนุม 

ความหนาแนน

ไมหนุม 

ชนิดลูกไม ความหนาแนน

ลูกไม 

1 5 117 ตนตอไร 4 765 ตนตอไร 6 7200 ตนตอไร 

2 8 131 ตนตอไร 7 860 ตนตอไร 7 4720 ตนตอไร 

3 12 162 ตนตอไร 2 90 ตนตอไร 3 4480 ตนตอไร 

เฉล่ีย - 137 ตนตอไร - 572 ตนตอไร - 5467 ตนตอไร 
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2. การกระจายตามช้ันความโตของตนไม 

 ในพื้นท่ีสํารวจพบวามีการกระจายความโตของตนไมวัดรอบท่ีระดับอก ครบทุกช้ันความโต โดยมีความ

หนาแนนของตนไมตามช้ันความโตในแตละโซนดังนี้ 

ตารางท่ี 2 ความหนาแนนของตนไมในแตละช้ันความโต (size class) 

แปลงท่ี ความหนาแนนของตนไมตามช้ันความโตวัดรอบระดับอก (GBH) ตนตอไร 

< 30 ซ.ม. 31- 60 ซ.ม. 61 – 90 ซ.ม. 91- 120 ซ.ม. >120 

1 37 24 21 22 13 

2 38 61 19 6 6 

3 50 67 30 5 10 

เฉลี่ย 42 51 23 11 10 

 

 

ภาพท่ี 2 การกระจายของตนไมตามช้ันความโตวัดระดับอก (size class) แตละแปลง 
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ภาพท่ี 3 การกระจายตามช้ันความโตของตนไมโดยรวม 

3. สภาพการทดแทนของไมหนุมและลูกไม 

 แปลงท่ี 1 พบการทดแทนไมหนุม 7 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 565 ตนตอไร รองลงมา

คือ ข้ีมดในอัตรา 190 ตนตอไร ลําดับท่ีสามคือ ขอยในอัตรา 5 ตนตอไร ท้ังนี้มีการทดแทนของไมหนุมรวมทุกชนิด 

765 ตนตอไร ในสวนการทดแทนของลูกไมพบวามีการทดแทน 6 ชนิดคือ ชุมแสงในอัตรา 5600 ตนตอไร 

รองลงมาคือ ข้ีมด อัตรา 1280 ตนตอไร และ หา อัตรา 80 ตนตอไร และมีการทําแทนของลูกไมรวม 7200 ตนตอไร 

แปลงท่ี 2 พบการทดแทนของไมหนุม 7 ชนิด ชนิดท่ีทดแทนมากท่ีสุดคือ ขอย ในอัตรา 460 ตนตอไร 

อันดับสอง คือ ข้ีมด 370 ตนตอไร อันดับสาม คือ ขาวสาร 10 ตนตอไร โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิด 860

ตนตอไร ลูกไม พบการทดแทน 7 ชนิด พบมากท่ีสุดคือ ข้ีมด ในอัตรา 1840 ตนตอไร อันดับสอง คือ ขอย จํานวน 

1440 ตนตอไร อันดับสาม คือ ชุมแสง 560 ตนตอไร และมีอัตราการทดแทนของลูกไมรวมทุกชนิด 4720 ตนตอไร 

แปลงท่ี 3 พบการทดแทนไมหนุม 2 ชนิด ชนิดท่ีพบการทดแทนมากท่ีสุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 60 ตนตอ

ไร รองลงมาคือ ขอย 30 ตนตอไร โดยมีอัตรการทดแทนโดยรวมท้ังหมดทุกชนิด 90 ตนตอไร สวนการทดแทนของ

ลูกไม มีท้ังหมด 3 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 3440 ตนตอไร อันดับสอง คือ ขอย อัตรา 880 

ตนตอไร และข้ีมด 160 ตนตอไร โดยมีอัตราทดแทนรวมของลูกไม 4480 ตนตอไร 
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ภาพท่ี 4 กราฟแสดงความหนาแนนของลูกไม 

 

ภาพท่ี 5 กราฟแสดงความหนาแนนของไมหนุม 
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4. วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปากับนิยามปาเสือ่มโทรม 

จากนิยาม “ปาเส่ือมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530  แกไขเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุวา “ปาเส่ือม

โทรมคือ ปาท่ีมีไมมีคาท่ีมีลักษณะสมบูรณเหลืออยูนอยมาก และปานั้นยากท่ีจะกลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ มี

ลูกไมขนาดความโตสูงเกิน 2 เมตร ข้ึนไปกระจายอยูท่ัวพื้นท่ีไมเกินไรละ 20 ตน หรือมีไมขนาดความโตโดยวัดรอบ

ลําตนท่ีระดับความสูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต 50-100 เซนติเมตรข้ึนกระจายอยูท่ัวพื้นท่ีไมเกินไรละ 8 ตน หรือมี

ไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรข้ึนไปกระจายอยูท่ัวพื้นท่ีไมเกินไรละ 2 ตน หรือพื้นท่ีปาท่ีมีไมเขาหลักเกณฑ

ท้ัง 3 ลักษณะดังกลาว เมือรวมกันแลวตองมีจํานวนไมเกินไรละ 16 ตนตอไร” ซึ่งผลจากการสํารวจสามารถนํา

ขอมูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑภายใตนิยามไดดังนี้ 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบความหนาแนนของตนไมของปาชุมชนปาบงกับนิยามปาเส่ือมโทรม 

เกณฑ จํานวนตนท่ีสํารวจพบในพื้นท่ี

สํารวจ 3,000 ตรม. 

( 1.875 ไร) 

ความหนาแนน 

ปาบานปาบง 

(ตนตอไร) 

ความหนาแนนของตนไม

ตามนิยามปาเส่ือมโทรม 

(ตนตอไร) 

ลูกไม ท่ีมีความสูงเกิน 2 

เมตร (ไมหนุม) 

343 ตน 572 ตนตอไร มากกวา

เกณฑ 28.6 เทา 

ไมเกิน 20 ตนตอไร 

ความโตวัดรอบระดับอก

(GBH) 50-100 

เซนติเมตร 

69 ตน 36 ตนตอไร มากกวา

เกณฑ 4.5 เทา  

ไมเกิน 8 ตนตอไร 

ความโตวัดรอบระดับอก 

(GBH) มากกวา 100 

เซนติเมตร 

33 ตน 17 ตนตอไร มากกวา

เกณฑ 8.5 เทา  

ไมเกิน 2 ตนตอไร 

รวมท้ัง 3 เกณฑ 445 ตน 625 ตนตอไร (มากกวา

เกณฑ 39 เทา) 

ไมเกิน 16 ตนตอไร 

 

จากผลของการศึกษาพบวาปาชุมชนบานปาบงมีความหนาแนนสูงกวาเกณฑตามนิยามของปาเส่ือมโทรม

ท้ัง 3 เกณฑ กลาวคือ ความหนาแนนจํานวนลูกไมท่ีสูงกวา 2 เมตรพบ 572 ตนตอไร มากกวาเกณฑปาเส่ือมโทรม 

28.6 เทา ความหนาแนนของตนไมท่ีมีความโตวัดรอบท่ีระดับอก 50- 100 เซนติเมตรพบ 36 ตนตอไร มากกวา
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เกณฑตามนิยาม 4.5 เทา และความหนาแนนของตนไมท่ีมีความโตวัดรอบท่ีระดับอกมากกวา 100 เซนติเมตร พบ 

17 ตนตอไร มากกวาเกณฑตามนิยาม 8.5 เทา และโดยรวมท้ัง 3 เกณฑก็พบวามีความหนาแนนมากกวาเกณฑปา

เส่ือมโทรม 39 เทา รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังนั้นสรุปไดวาปาชุมน้ําบานปาบงไมใชปาเส่ือมโทรม  

 

6. ปริมาณการเก็บกักคารบอนในตนไมเหนือดิน  

จากขอมูลความโตวัดรอบระดับอก (GBH) นํามาแปลงคาใหเปนคาความโตเสนผานศูนยกลาง (DBH) แลว

นําไปคํานวนหาปริมานคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) รายตนในแปลงสํารวจโดยใชสมการคํานวน

หามวลชีวภาพ หรือนําหนักแหงจากสมการของปาเบญจพรรณ ซึ่งมีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกช้ัน ตาม

ระดับประเภทสังคมพืชเดนและระดับความอุดมสมบูรณ ซึ่งแบงโซนสํารวจออกเปน 3 แปลง เพื่อการวางแปลง

ถาวรขนาด 20 X 50 เมตร จํานวน 3 แปลง รวมเนื้อท่ีสํารวจ 3,000 ตรม. โดยมีผลการศึกษาปริมาณคารบอน

เหนือดินดังนี้ 

ตารางท่ี 6 ปริมาณการเก็บกักคารบอนในแตละโซนและท้ังผืนปา 

โซนท่ี จํานวน

ตนไม 

ปริมาณคารบอนเหนือดินในแปลงสํารวจ 

1,000 ตรม.  

ปริมาณคารบอนเหนือ

ดิน ตอไร (1,600 ตรม.) 

แปลงท่ี 1  73 9.74  ตันคารบอน 15.58  ตันคารบอน  

แปลงท่ี 2  82 5.16  ตันคารบอน 8.26    ตันคารบอน 

แปลงท่ี 3  101 8.47  ตันคารบอน 13.55  ตันคารบอน 

ปริมาณคารบอนเหนือดินในตนไมปาชุมชนปาบงท้ังหมดในพื้นท่ี 1 ไร 12.46 ตันตอไร 
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 พื้นท่ีปาชุมน้ํานอกโตง เปนพื้นท่ีนสล.ขนาด 229 ไร แบงออกเปนแหลงน้ําและปาควน (ปาหญา) พื้นท่ี 

108.86 ไร และเปนพื้นท่ีท่ีปกคลุมดวยไมใหญ 120.14 ไร จากผลการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดินของตนไมใน

ปาชุมชนบานปาบงยังไมรวมคารบอนของกอไผ สํารวจใน ป. พ.ศ. 2561 พบวามีปริมาณคารบอนเหนือดินใน

ตนไม 12.46 ตันคารบอนตอไร ดังนั้นพื้นท่ีชุมน้ําบานปาบงสามารถกักเก็บคารบอนเหนือดินรวม 1,497 ตัน

คารบอน และถาหากพื้นท่ีปาชุมชนนี้ถูกเปล่ียนแปลงสภาพเปนพื้นท่ีอยางอื่นๆ นอกจากการทําลายความ

หลากหลายทางชีวภาพแลวยังจะปลอยกาซคารบอนไดออกไซตราว 45.69 ตันตอไรของคารบอนไดออกไซต

เทียบเทา หรือประมาณ 5,489.67 ตันของคารบอนไดออกไซต ซึ่งยังไมรวมคารบอนท่ีอยูในเศษซากใบไม กิ่งไม 

(litter) ตามพื้นปาซึ่งจากการสังเกตพบวามีการสะสมอินทรียวัตถุหนาเหมือนปาพรุเพราะมีการทวมขังของน้ํา

ในชวงฤดูฝน  
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6. สรุปผลการศึกษา 

 จากการศึกษาโครงสราง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บ

กักคารบอนของปาชุมน้ําบานปาบง โดยใชวิธีการวางแปลงสุมตัวอยางแบบจําแนกช้ันโดยแบงพื้นท่ีสํารวจตามโซน 

โดยทําการวางแปลงสุมตัวอยางถาวรขนาด 20 X 50  เมตร โซนละ 1 แปลง (พื้นท่ีสํารวจโซนละ 1,000 ตรม.) 

โดยพบวา มีความหลากหลายของชนิดตนไมอยางนอย 15 ชนิด โดยพบวาชนิดไมท่ีพบมากคือ ขอย ชุมแสง และ

หา ซี่งเปนไมท่ีทนน้ําทวมซึ่งเปนปาท่ีมีความเปนเอกลักษณของปาชุมน้ําและปาโคก โดยมีความหนาแนนของตนไม

โดยรวม 137 ตนตอไร และมีการกระจายของตนไมขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญต้ังแตนอยกวา 30 เซนติเมตร ถึง

ความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกช้ัน ซึ่งถือวาตนไมมีความสมบูรณในแงของโครงสรางการกระจายตาม

ขนาดช้ันความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบวามีการทดแทนของไมหนุมกวา 7 ชนิด ในอัตรา 572 ตนตอ

ไร  และการทดแทนของลูกไมอยางนอย 9 ชนิด ในอัตรา 5467 ตนตอไร โดยสรุปจากสภาพโครงสรางปา ความ

หลากหลายของชนิด ความหนาแนนของตนไม และการทดแทนตามธรรมชาติ ปาชุมชนบานปาบงมีสมบูรณดีเม่ือ

เทียบกับสภาพปาเบญจพรรณสมบูรณท่ัวไปและนิยามของปาเส่ือมโทรม 1

2 ท้ังนี้เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษา

สภาพปาชุมชนปาบงกับนิยามปาเส่ือมโทรมพบวาปาชุมชนบานปาบงมีความหนาแนนมากกวานิยามดังกลาวถึง 

39 เทา  

 นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณของตนไมในพื้นท่ีพบวายังเปนแหลงเก็บกักคารบอนเปนอยางดี

จากการศึกษาปริมาณคารบอนเหนือดิน (above ground carbon) พบวาบริเวณปาชุมชนบานปาบง มีสภาพพื้นท่ี

เปนปาโคก ท่ีมีสังคมปาผลัดใบ และมีสภาพเปนปาชุมน้ําท่ีน้ําทวมถึงซึ่งเปนสังคมพืชท่ีมีขอยและชุมแสงเดนมี

ศักยภาพเก็บกักคารบอนกวา 12.46 ตันตอไร ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีปาชุมน้ํานี้

เปนพื้นท่ีอื่นๆ จะสงผลใหเกิดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซตกวา 45.69 ตันตอไร คารบอนไดออกไซด

เทียบเทา 

 

                                                             
2มไีมม้คีา่ที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยูน้่อย และป่านัน้ยากที่จะกลบัฟ้ืนคนืดไีดต้ามธรรมชาติโดยมลีูกไมข้นาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้น

กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๒๐ ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบลาํตน้ตรงที่สงู ๑๓๐ เซนตเิมตร ตัง้แต่ ๕๐- ๑๐๐ เซนตเิมตรจายอยู่ทัว่

พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๘ ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ ๑๐๐ เซนตเิมตรขึน้ไป ขึน้กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มไีมเ้ขา้หลกัเกณฑ์ทัง้ ๓ 

ลกัษณะดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งมจีาํนวนไมเ่กนิไร่ละ ๑๖ ตน้ (มต ิครม. ม.ิย. 2530 แกไ้ขเพิม่เตมิ 9 พ.ค. 2532) 
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