
รายงานการศกึษา 

โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

และปริมาณการเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ท่ีป่าชุ่มน ้า 
บา้นซาววา หมู่ที ่3 ต าบลบุญเรอืง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

 

โดย 

สภาประชาชนลุม่น ้าองิ 

ชมุชนบา้นซาววา หมู่ที ่3 ต าบลบุญเรอืง อ าเภอเชยีงของ จงัหวดัเชยีงราย 

ศนูย์วนศาสตรช์มุชนเพือ่คนกบัป่า แผนงานประเทศไทย (RECOFTC) 

โครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยทอ้งถิน่และหน่วยงานทอ้งถิน่เพือ่การจดัการลุม่น ้าองิอย่างยัง่ยนื 

สมาคมแมน่ ้าเพือ่ชวีติ และ กลุม่รกัษ์เชยีงของ 

 

กมุภาพนัธ์ 2560 

   



ค าน า 

 ป่าชุมชนบ้านซาววา หมู่ที ่3 ส่วนใหญ่เป็นระบบนิเวศป่าโคก ซึง่มลีกัษณะเป็นพื้นทีเ่นินน ้าท่วมไม่ถงึ มี

ลกัษณะเป็นป่าเต็งรงั ไมส้่วนใหญ่เป็นไมผ้ลดัใบในชว่งฤดูแลง้ พืน้ทีป่่าชุมชนอกีสว่นเป็นป่าพื้นทีชุ่่มน ้า ในช่วงฤดู

ฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็นทีพ่ ื้นทีลุ่่มน ้าท่วมขงั (flood plain ) น ้าเอ่อลน้ตลิง่เขา้มาท่วมขงัในพื้นทีป่่า

รมิน ้า ซึง่จะมรีะบบนิเวศย่อยทัง้หนองน ้า บงึ รอ่งหว้ย กระจายในพืน้ป่าชมุชน กลายเป็นพื้นทีเ่พาะพนัธุ์ปลาแมน่ ้า

องิ ทีเ่ชือ่มโยงแม่น ้าโขง ซึง่มคีวามส าคญัต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพนัธุ์ และอนุบาลปลา สตัว์น ้าวยัอ่อนต่างๆ 

ก่อนทีจ่ะกลบัลงไปในแม่น ้าองิ และแม่น ้าโขงต่อไป จากระบบนิเวศดังกล่าวทีม่นี ้าท่วมขงัในฤดูฝนและพื้นทีแ่ห้ง

ในชว่งฤดูแลง้ พบว่ามพีรรณพชื ต้นไมห้ลายชนิดปรบัต่อสภาพดงักล่าว นอกจากนี้ป่าชมุชนบ้านซาววาเป็นแหล่ง

ทรพัยากรทีค่นในชุมชนหาอยู่หากนิมาตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้การศกึษาโครงสรา้ง ความหลากหลายทาง

ชนิดของต้นไม ้สภาพการทดแทนตามธรรมชาติของลูกไม ้ไมห้นุ่ม และปรมิาณคาร์บอนเหนือดนิ รวมทัง้การใช้

ประโยชน์ทรพัยากรในพื้นทีป่่าชุมชนซาววาจงึมคีวามส าคญัในการเป็นขอ้มูลพื้นฐานทีจ่ะเรยีนรูร้ะบบนิเวศป่าโคก

และชุ่มน ้า ดังนัน้โครงการเสรมิสรา้งเครอืข่ายท้องถิน่และหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน ้าองิอย่างยัง่ยืน  

(โครงการอนุรกัษ์แม่น ้าองิ) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และความร่วมมอืขององค์กรภาคี

ได้แก่ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชมุชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) มูลนิธแิม่น ้าเพือ่ชวีติ กลุ่มรกัษ์เชยีง

ของ สภาประชาชนลุ่มน ้าอิง และชุมชนบ้านซาววา ได้ร่วมกนัท าการศกึษาวจิยัโครงสรา้ง ความหลากหลายทาง

ชนิดต้นไม ้สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ ปรมิาณคาร์บอนเหนือดนิ รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากทรพัยากรป่า 

เพือ่ทีจ่ะน าไปใชใ้นการสรา้งความเขา้ใจ และเหน็ความส าคญัของระบบนิเวศป่าชุม่น ้าทัง้ชุมชน สถาบนัการศกึษา 

สงัคมสาธารณะ และสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนทีจ่ะจดัการพื้นทีป่่าชมุชนใหเ้กดิความยัง่ยนืในล าดบัต่อไป  

 

โครงการอนุรกัษ์แม่น ้าองิ 

กมุภาพนัธ์ 2560 
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บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 

 ป่าซาววา หมู่ท่ี 3 เป็นส่วนหนึ่งผืนป่าในลุ่มน ้าอิง โดยมีเนื อท่ีประมาณ 655 ผืนป่าดังกล่าวชุมชนได้

อนุรักษ์และปกป้องพื นท่ีป่ามาตั งแต่อดีตไว้เป็นพื นท่ีเลี ยงสัตว์ เก็บเกี่ยวหญ้าแฝก และแหล่งอาหาร ปัจจุบันป่าผืน

นี ยังมีคุณค่า ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร  และแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์น ้าในช่วงน ้าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื นท่ีป่าโคกและป่าชุ่มน ้า (seasonal wetland) ท้าให้

พื นท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาท่ีผสมผสานทั งนิเวศวิทยาป่าไม้และแม่น ้า  เพื่อให้ทราบข้อมูลพื นท่ีจึงได้

ท้าการศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั งปริมาณการเก็บ

กักคาร์บอนของป่าชุ่มน ้าชุมชน บ้านซาววาเพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานท่ีใช้ในการวางแผนจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 

การศึกษาครั งนี โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั นโดยท่ีชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้แบ่งพื นท่ีส้ารวจตาม

โซนตามความเด่นของสังคมพืช โดยท้าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร ทั งหมด 3 แปลง รวม

พื นท่ีส้ารวจทั งหมด 3,000 ตรม. พบว่า มีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 20 ชนิด โดยพบว่าชนิดไม้ท่ี

พบมากคือ ข่อย เก็ดแดง เหมียด ซี่งเป็นไม้ท่ีทนน ้าท่วมและไม้ในป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของป่า

ชุ่มน ้าและป่าโคก โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 117 ต้นต่อไร่ และมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ่ตั งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั น ซึ่งถือว่าต้นไม้มี

ความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการ

ทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 20 ชนิด ในอัตรา 92 ต้นต่อไร่  และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 19 ชนิด ในอัตรา 

398 ต้นต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการ

ทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านซาววามีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ท่ัวไปและนิยาม

ของป่าเส่ือมโทรม1 ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุมชนซาววากับนิยามป่าเส่ือมโทรมพบว่าป่า

ชุมชนบ้านซาววามีความหนาแน่นมากกว่านิยามดังกล่าวถึง 5.8 เท่า  

                                                             
1มไีมม้คีา่ที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยู่น้อย และป่านัน้ยากที่จะกลบัฟ้ืนคนืดไีดต้ามธรรมชาติโดยมลีกูไมข้นาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้น

กระจายอยูท่ ัว่พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๒๐ ตน้ หรอืมไีมข้นาดความโตวดัโดยรอบล าต้นตรงที่สงู ๑๓๐ เซนตเิมตร ตัง้แต่ ๕๐- ๑๐๐ เซนติเมตรจายอยูท่ ัว่

พื้นที่ไมเ่กินไร่ละ ๘ ต้น หรอืมไีมข้นาดความโตเกนิ ๑๐๐ เซนตเิมตรขึ้นไป ขึน้กระจายอยู่ทัว่พื้นที่ไมเ่กนิไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มไีมเ้ขา้หลกัเกณฑ์ทัง้ ๓ 

ลกัษณะดงักลา่ว เมือ่รวมกนัแลว้ตอ้งมจี านวนไมเ่กนิไร่ละ ๑๖ ตน้ (มต ิครม. ม.ิย. 2530 แกไ้ขเพิม่เตมิ 9 พ.ค. 2532) 
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 นอกจากนี จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพื นท่ีพบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดี

จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้านซาววา มีสภาพ

พื นท่ีเป็นป่าโคก ท่ีมีสังคมป่าผลัดใบ และมีสภาพเป็นป่าชุ่มน ้าท่ีน ้าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชท่ีมีข่อยและชุมแสงเด่นมี

ศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 17.89 ตันต่อไร่ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงพื นท่ีป่าชุ่มน ้านี 

เป็นพื นท่ีอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 72.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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วิธีกำรศึกษำ 

 การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใช้วิธีการ

วางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั น โดยแบ่งพื นท่ีป่าออกเป็น 3 โซน เพื่อให้กระจายในพื นท่ี   

 

 
 

ภำพที่ 1 แสดงการแบ่งโซนพื นท่ีตามสังคมพืช เพื่อการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง 

 

 1) ท้าแผนท่ีป่าเพื่อวางแผนส้ารวจ ใช้แผนท่ี google map ท่ีสามารถเห็นพื นท่ีป่าโดยรวม แม่น ้า ห้วย 

จากนั นให้จัดท้าแผนท่ีท่ีแสดงขอบเขตของป่าชุมชนของหมู่บ้าน ต่อมาท้าการโดยแบ่งพื นท่ีป่าออกตามประเภทป่า 

สังคมพืชเด่นเพื่อการวางแผนการวางแปลงสุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ  

 2) ก้าหนดจุดวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ในทั ง 3 โซน โดยวางแนวท่ีจะวาง

แปลงจากแม่น ้าขึ นไปยังท่ีดอน โดยก้าหนดต้าแหน่งลงในแผนท่ีท่ีจ้านวน 1 แปลงในและโซน รวมจ้านวนแปลง

ส้ารวจ 20 X 50 เมตร จ้านวน 3 แปลง รวมพื นท่ีส้ารวจ 3,000 ตารางเมตร  

 3) วางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามท่ีระบุในแผนท่ี เก็บข้อมูลพิกัดแปลงท่ีมุมแปลง

ทั ง 4 มุม จากนั นให้วางแปลงย่อย 10 X 10 เมตร ในแปลงใหญ่จะได้แปลง 10 X 10 เมตรจ้านวน 10 แปลงเพื่อ

โซนท่ี 1  

โซนท่ี 2 

โซนท่ี 3 
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เก็บข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) ในแปลง   จากนั นให้วางแปลงย่อยอีกสองขนาด คือ 4 X 4 เมตร และ 1 X 1 เมตร เพื่อ

เก็บข้อมูลไม้หนุ่ม (ต้นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบน้อยกว่า 15 เซนติเมตร ) และลูกไม้ (กล้าไม้)  (รายละเอียดดังข้างล่าง) 

 4) ติดหมายเลข (tag) ต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ นไป 

5) เก็บข้อมูลต้นไม้ในแปลง 10 X 10 เมตร  ช่ือท้องถิ่น ช่ือสามัญ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกของ

ต้นไม้ บันทึกลงในตารางบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

 6) เก็บข้อมูลชนิด จ้านวนของไม้หนุ่มในแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 4 X 4 เมตร  

 7) เก็บข้อมูลชนิด จ้านวนของลูกไม้ในแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 1 X 1 เมตร 

 

 อุปกรณ์ 
 1) เชือกวางแปลง 
 2) เครื่องระบุพิกัดบนผิวโลกจากดาวเทียม (GPS) 
 3) เทปวัดขนาดความโตของต้นไม้ 
 4) แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
 5) แผ่นอลูมิเนี่ยมติดหมายเลขต้นไม้ (tag)  
 6) ท่ีตอกหมายเลข 
 7) โปรแกรมค้านวนหาน ้าหนักแห้ง และคาร์บอนของสมศักด์ และทวี (2553) 
 8) คอมพิวเตอร์ 

9) กล้องถ่ายรูป 
 

กำรประมวลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 โครงสร้ำง ควำมหลำกหลำยทำงชนิด พันธุ์ และสภำพกำรทดแทนตำมธรรมชำติ 

1) ประมวลชนิด และจ้าแนกชั นความโตของต้นไม้จากข้อมูลท่ีเก็บในแต่ละโซน โดยจ้าแนกชั นต้นไม้

ออกเป็นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความโตระหว่าง 31- 60 เซนติเมตร ความโตวัดรอบ

ระหว่าง 61- 90 เซนติเมตร ชั นความโตระหว่าง 91-120 เซนติเมตร และความโตวัดรอบมากกว่า 120 เซนติเมตร 

เพื่อให้ทราบจ้านวนชนิดทั งหมด และการกระจายของขั นความโตของต้นไม้รายชนิดและภาพรวมทุกชนิด 

2) ค้านวนหาความหนาแน่นรายชนิด ตามชั นความโต และภาพรวม โดยใช้สูตร จ้านวนต้นไม้ท่ีพบคูณด้วย 

1,600 และหารด้วยพื นท่ีส้ารวจ  
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3 ) ประมวลชนิดไม้หนุ่ม ลูกไม้ และอัตราการทดแทนโดยการรวมจ้านวนไม้หนุ่ม และลูกไม้ทั งหมดเป็น

รายชนิด ท้าการค้านวนหาความหนาแน่นของไม้หนุ่มและลูกไม้ โดยใช้สูตร จ้านวนไม้หนุ่ม หรือลูกไม้ท่ีพบ คูณ

ด้วย 1,600 และหารด้วยพื นท่ีส้ารวจ 

ปริมำณคำร์บอนในต้นไม้เหนือดิน 

1) น้าข้อมูลขนาดความเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ใส่โปรแกรมค้านวณน ้าหนักแห้งของต้นไม้ทั งต้น หรือมวล

ชีวภาพรายต้น (biomass) ท่ีพัฒนาขึ นโดยสมศักด์ิ และทวีแก้วละเอียด (2553) โดยใช้สมการอัลโลเมตรีของป่า

เบญจพรรณของ Tsutumi et al (1983) มาเป็นฐานพัฒนาโปรแกรมค้านวน 

 2) ค้านวนหาปริมาณคาร์บอนรายต้นโดยใช้ปริมาณน ้าหนักชีวภาพรายต้นคูณด้วยค่าคงท่ี 0.47 ตาม

ค่าคงท่ีมาตรฐานของ IPCC แล้วรวมปริมาณคาร์บอนในพื นท่ีส้ารวจโซนๆละ 3,000 ตารางเมตร รวมทั งหมด 

9,000 ตารางเมตร  

 3) ค้านวนหาปริมาณคาร์บอนต่อไร่ในแต่ละโซน 

 4) ค้านวนหาปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักไว้ในปัจจุบันโดยใช้ปริมาณคาร์บอนต่อไร่คูณด้วยพื นท่ีส้ารวจแต่ละ

โซน 
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ผลกำรศึกษำ 

1) ควำมหลำกหลำยของชนิด ควำมหนำแน่นของต้นไม้  

ผลการส้ารวจโซนท่ี 1 ป่าโคก พบต้นไม้อย่างน้อย 13 ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ เก็ดแดง 53 ต้นต่อไร่ 

รองลงมาคือ เหมียด 14 ต้นต่อไร่ และจ่อล่อ 11 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นรวมทุกชนิด 115 ต้นต่อไร่  ในโซนท่ี 2 

ป่าโคก พบต้นไม้อย่างน้อย 8 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ เหมียด มีความหน่าแน่น 42 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ ต้น

จ่อล่อ 37 ต้นต่อไร่ และต้นมนะ 8 ต้นต่อไร่ โดยมีความหนาแน่นรวมทุกชนิด 99 ต้นต่อไร่ และในโซนท่ี 3 ป่าชุ่ม

น ้าใกล้ริมน ้าอิง พบต้นไม้ 8 ชนิด โดยชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ข่อย ในอัตราความหนานแน่น 110 ต้นต่อไร่ 

รองลงมาคือ ต้นมะเด่ือปล่อง 8 ต้นต่อไร และอันดับสาม คือ ต้นหัด 4 ต้นต่อไร่ ทั งนี มีความหนาแน่นของต้นไม้

รวมทุกชนิด 138 ต้นต่อไร่ โดยสรุปพบต้นไม้ในแปลงท่ีวางส้ารวจ 20 ชนิด มีความหนาแน่นของต้นไม้อยู่ระหว่าง 

99 – 138 ต้นต่อไร่ คิดความหนาแน่นเฉล่ียของต้นไม้ในภาพรวม 117 ต้นต่อไร่ รายละเอียดดังตารางท่ี 1  

ตำรำงที ่1 ความหลากหลายทางชนิดต้นไม้ ความหนาแน่นของต้นไม้ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

โซนท่ี ชนิดต้นไม้ ความหนาแน่นของ
ต้นไม ้

ชนิดไม้
หนุ่ม 

ความหนาแน่น
ไม้หนุ่ม 

ชนิดลูกไม้ ความหนาแน่น
ลูกไม้ 

1 13 115 ต้นต่อไร่ 9 90 ต้นต่อไร่ 6 2640 ต้นต่อไร่ 
2 8 99 ต้นต่อไร่ 7 75 ต้นต่อไร่ 9 6960 ต้นต่อไร่ 
3 8 137 ต้นต่อไร่ 7 160 ต้นต่อไร่ 18 19840 ต้นต่อไร ่

เฉล่ีย - 117 ต้นต่อไร่ - 108 ต้นต่อไร่ - 9813 ต้นต่อไร่ 
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2) กำรกระจำยตำมชั้นควำมโตของต้นไม้ 

 ในพื นท่ีส้ารวจพบว่ามีการกระจายความโตของต้นไม้วัดรอบท่ีระดับอก ครบทุกชั นความโต โดยมีความ

หนาแน่นของต้นไม้ตามชั นความโตในแต่ละโซนดังนี  

ตำรำงที่ 2 ความหนาแน่นของต้นไม้ในแต่ละชั นความโต (size class) 

โซนที ่ ควำมหนำแน่นของต้นไม้ตำมชั้นควำมโตวัดรอบระดับอก (GBH) ต้นต่อไร่ 
< 30 ซ.ม. 31- 60 ซ.ม. 61 – 90 ซ.ม. 91- 120 ซ.ม. >120 

1 32 43 24 11 5 
2 38 37 21 2 2 
3 32 54 18 14 19 

เฉลี่ย 34 45 21 9 9 
 

 

ภำพที่ 2 การกระจายของต้นไม้ตามชั นความโตวัดระดับอก (size class) แต่ละโซน 
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ภำพที่ 3 การกระจายตามชั นความโตของต้นไม้โดยรวม 

3) สภำพกำรทดแทนของไม้หนุ่มและลูกไม้ 

 โซนท่ี 1 พบการทดแทนไม้หนุ่ม 9 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ไม้หนาม ในอัตรา 25 ต้นต่อไร่ รองลงมา

คือ ข่อยในอัตรา 15 ต้นต่อไร่ ล้าดับท่ีสามคือ มะขามในอัตรา 15 ต้นต่อไร่ ทั งนี มีการทดแทนของไม้หนุ่มรวมทุก

ชนิด 90 ต้นต่อไร่ ในส่วนการทดแทนของลูกไม้พบว่ามีการทดแทน 6 ชนิดคือ ข่อย และข่อยในอัตรา 2,320 และ  

รองลงมาคือ ต้นขะจาว อัตรา 640 ต้นต่อไร่ และ ขี มด อัตรา 560 ต้นต่อไร่ และมีการท้าแทนของลูกไม้รวม 2640 

ต้นต่อไร่ 

โซนท่ี 2 พบการทดแทนของไม้หนุ่ม 7 ชนิด ชนิดท่ีทดแทนมากท่ีสุดคือ ส้มเสี ยว ในอัตรา 25 ต้นต่อไร่ 

อันดับสอง คือ ต้นผีเสื อ 25 ต้นต่อไร่ อันดับสาม คือ จ้อล่อ 5 ต้นต่อไร โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิด 75 ต้น

ต่อไร่ ลูกไม้ พบการทดแทน 9 ชนิด พบมากท่ีสุดคือ ต้นตะแบก ในอัตรา 1680 ต้นต่อไร่ อันดับสอง คือ ต้นขี มด 

จ้านวน 1360 ต้นต่อไร่ อันดับสาม คือ ต้นเป๋ย 1280 ต้นต่อไร่ และมีอัตราการทดแทนของไม้หนุ่มรวมทุกชนิด 

6960 ต้นต่อไร่ 

โซนท่ี 3 พบการทดแทนไม้หนุ่ม 7 ชนิด ชนิดท่ีพบการทดแทนมากท่ีสุดคือ ต้นข่อย ในอัตรา 80 ต้นต่อไร่ 

รองลงมาคือ ต้นชุมแสง 45 ต้นต่อไร อันดับท่ีสามคือ ดีหมี 10 ต้นต่อไร่ โดยมีอัตรการทดแทนโดยรวมทั งหมดทุก

ชนิด 160 ต้นต่อไร่ ส่วนการทดแทนของลูกไม้ มีทั งหมด 18 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ หัด ในอัตรา 4640 ต้น
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ต่อไร่ อันดับสอง คือ ชุมแสง อัตรา 3120 ต้นต่อไร่ และข่อง 3120 ต้นต่อไร่ โดยมีอัตราทดแทนรวมของไม้หนุ่ม 

19,840 ต้นต่อไร่ 

 

ภำพที่ 4 กราฟแสดงความหนาแน่นของลูกไม้ 

 

ภำพที่ 5 กราฟแสดงความหนาแน่นของไม้หนุ่ม 

 

4)  มูลค่ำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำซำววำ 
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4.1 มูลค่ำและกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรป่ำซำววำของคนในชุมชนในรอบปี  

 คนในชุมชนบ้านซาววามีการอนุรักษ์พื นท่ีป่ามาช้านาน มีการหาอยู่หากินจากทรัพยากรตั งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เป็นแหล่งอาหาร พืชสมุนไพร ไม้ใช้สอย และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งผลผลิตจากป่าผืนนี คนใน

ชุมชนเก็บหาและใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั งปี ดังตำรำงที่  3 

ล ำดับ ชนิด 

ระยะเวลำกำรเก็บหำ กำรใช้ประโยชน์ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และมูลค่ำ 

1 ดอกก้าน                         ราคา 3 ดอก 10 บาท 

2 ดอกกระเจียว                         ดอกละ 1 บาท 

3 หน่อไม ้                         กิโลกรัมละ 60 บาท 

4 งิ ว ดอกงิ ว นุ่นงิ ว                 ดอกแห้ง กก.ละ 200 บาท 

5 ผักกูดก้อง                         ก้าละ 10 บา 

6 ปอแต๊บ                         ใช้ในครัวเรือน 

7 ปอบิด                         ถุงละ 20 บาท 

8 มะมา                         กินและเป็นพืชสมุนไพร 

9 หญ้าแฝก หญ้าคา                         ตับละ 25 บาท 

10 มะเขือพวง                         กองละ 10 บาท 

11 มะขามป้อม                         ถังปีบละ 200 บาท 

12 หญ้านาง                         เป็นพืชสมุนไพร 

13 เครือก้องแกบ                         พืชสมุนไพรแก้ปวดตัว 

14 รางจืด                         พืชสมุนไพรขับสารพิษ 

15 ผึ ง                         
น ้าผึ งขวดละ 250 บาท 
รังผึ ง กก.ละ 300 บาท 

16 ต่อ                         
ตัวอ่อนต่อ กก.ละ 500 
บาท 

17 แหย่ง                         ท้าเสื่อ 

18 ล้าไผ่                         ใช้จักรสาน 

ล ำดับ ชนิด 

ระยะเวลำกำรเก็บหำ กำรใช้ประโยชน์ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และมูลค่ำ 
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19 ผักม้วนหมู                         ถุงละ 20 บาท 

20 ผักหนัง                         ก้าละ 10 บา 

21 หญ้าปกตอ                         สมุนไพรแก้โรคเบาหวาน 

22 ผักแซ่ว                         ก้าละ 5-10 บาท 

23 บัวลอย                         ถุงละ 10 บาท 

24 ยอดเดา                         ถุงละ 10 บาท 

25 เห็ดหิ่งห้อย                         กก.ละ 200 บาท 

26 เห็ดตุ่มโหม่ง                         ถุงละ 20 บาท 

27 เห็ดหูหนู                         กองละ 10-20 บาท 

28 เห็ดแก้น                         กองละ 10-20 บาท 

29 เห็นขอนขาว                         กองละ 10-20 บาท 

30 เห็ดหล่ม                         กองละ 10-20 บาท 

31 เห็ดโคลน                         กก.ละ 200 บาท 

32 เห็ดห้า                         กก.ละ 100-200 บาท 

33 แมงมัน   ไข่ ตัวมีปีก               แก้วเล็ก 20 บาท 

34 มดแดง                         ตัวละ 2 บาท 

35 จิ งหรีด                         แก้วเล็ก 20 บาท 

36 ปลา                          ราคาตามชนิดปลา 

37 ผักกูด                         ก้าละ 5-10 บาท 

38 มะระขี นก                         ถุงละ 5-10 บาท 

39 กบเขียด                         
กบ กก.ละ 150 บาท 
เขียด,อ่ึงอ่างกก.ละ 100 บ. 

40 งูสิง และงูต่างๆ                         งูสิง กก.ละ 200 บาท 

41 มดฮี                          แก้วเล็ก 20 บาท 

42 ผักปู่ย่า                         ก้าละ 5-10 บาท 

43 ผักสีเสียด                         มัดละ 20 บาท 

44 ใบบัวบก                         มัดละ 5-10 บาท 
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 รูปที่ 6 การใช้ประโยชน์จากต้นปอ น้ามาท้าเชือกและไม้ค ้าสลีในงานประเพณีล้านนา 

 

รูปที่ 7 การเก็บหาผักในป่าชุมชนบ้านซาววา (ผักแซ่ว) 
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4.2 กำรส ำรวจไผ่ในพื้นที่ป่ำซำววำ 

 จากการส้ารวจจ้านวนชนิดไผ่บ้านซาววา พบชนิดไผ่ทั งหมด 3 ชนิด คือ ไผ่สีสุก ไผ่ป่า และไผ่ซาง โดยพบ

ไผ่สีสุกมากท่ีสุด เมื่อท้าการนับจ้านวนล้าไผ่ในกอไผ่ แบ่งเป็น ล้าอ่อนท่ีสามารถให้หน่อได้ในปีถัดไป ล้าแก่ท่ีไม่

สามารถให้หน่อ และล้าตาย ดังตารางท่ี 4 

ตำรำงที่ 4 จ้านวนล้าไผ่แต่ละชนิด 

ชนิดไผ่ จ ำนวนกอ จ ำนวนล ำอ่อน จ ำนวนล ำแก่ จ ำนวนล ำตำย 
ไผ่สีสุก 28 459 828 331 
ไผ่ป่า 22 320 896 560 
ไผ่ซาง 1 7 12 0 

จ ำนวนรวม 51 786 1736 891 
  

การใช้ประโยชน์จากไผ่ของบ้านซาววา 

ล ำไผ ่ ล้าแก่  ใช้ในการจักรสาน ไม้ค ้ายัน รั วบ้าน 

 ล้าอ่อน ใช้ในการท้าตอกมัดข้าว 

หน่อไม้  ท้าอาหาร ท้าหน่อส้ม และขาย 

  เมื่อน้ามาคิดมูลค่าท่ีได้จากหน่อในปีถัดไป พบว่า ในปีนี  2560 พบจ้านวนล้าอ่อนท่ีสามารถให้หน่อได้ใน

ปีถ้ดไป ทั งหมด 786 ล้า แต่ละล้า สามารถให้หน่อได้ 4 หน่อต่อปี เมื่อน้าหน่อไปขายเฉล่ียราคา หน่อละ 60 บาท 

และเมื่อน้าไปท้าหน่อไม้ส้ม (หน่อไม้ดอง) ราคาเฉล่ีย 100 บาท มูลค่าท่ีได้จากหน่อในปีถัดไปเป็นดังนี  

มูลค่าจากการขายหน่อ 786 ล้า x 4 หน่อ x 60 บาท คิดเป็นเงิน   188,640  บาท 

มูลค่าจากการแปลรูปหน่อไม้ดอง  786 ล้า x 4 หน่อ x 100 บาท คิดเป็นเงิน 314,400 บาท 

จากข้อมูล จะเป็นว่า หน่อไม้จากป่าบ้านซาววาสามารถท้ารายได้ให้แก่คนในชุมชน ตั งแต่ 188,640 – 314,400 

บาท 
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5) วิเครำะห์เปรียบเทียบสภำพป่ำกบันิยำมป่ำเสือ่มโทรม 

จากนิยาม “ป่าเส่ือมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530  แก้ไขเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุว่า “ป่าเส่ือม

โทรมคือ ป่าท่ีมีไม้มีค่าท่ีมีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยมาก และป่านั นยากท่ีจะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติ มี

ลูกไม้ขนาดความโตสูงเกิน 2 เมตร ขึ นไปกระจายอยู่ท่ัวพื นท่ีไม่เกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตโดยวัดรอบ

ล้าต้นท่ีระดับความสูง 130 เซนติเมตร ตั งแต่ 50-100 เซนติเมตรขึ นกระจายอยู่ท่ัวพื นท่ีไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมี

ไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ นไปกระจายอยู่ท่ัวพื นท่ีไม่เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพื นท่ีป่าท่ีมีไม้เข้าหลักเกณฑ์

ทั ง 3 ลักษณะดังกล่าว เมือรวมกันแล้วต้องมีจ้านวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้นต่อไร่” ซึ่งผลจากการส้ารวจสามารถน้า

ข้อมูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ภายใต้นิยามได้ดังนี  

ตำรำงที ่5 เปรียบเทียบความหนาแน่นของต้นไม้ของป่าชุมชนซาววากับนิยามป่าเส่ือมโทรม 

เกณฑ์ จ้านวนต้นท่ีส้ารวจพบในพื น ท่ี
ส้ารวจ 3,000 ตรม. ( 1.875 ไร่) 

ความหนาแน่นป่าซาว
วา (ต้นต่อไร่) 

ความหนาแน่นของต้นไม้
ตามนิยามป่าเส่ือมโทรม 
(ต้นต่อไร่) 

ลูกไม้ท่ีมีความสูงเกิน 2 
เมตร (ไม้หนุ่ม) 

55 ต้น 92 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ 4.6 เท่า 

ไม่เกิน 20 ต้นต่อไร่ 

ความโตวัดรอบระดับ
อก(GBH) 50-100 
เซนติเมตร 

94 ต้น 50 ต้นต่อไร มากกว่า
เกณฑ์ 6.25 เท่า  

ไม่เกิน 8 ต้นต่อไร่ 

ความโตวัดรอบระดับ
อ ก  (GBH)  ม าก ก ว่ า 
100 เซนติเมตร 

26 ต้น 13 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ 6.5 เท่า  

ไม่เกิน 2 ต้นต่อไร่ 

รวมทั ง 3 เกณฑ์ 175 ต้น 93 ต้นต่อไร่ (มากกว่า
เกณฑ์ 5.8 เท่า) 

ไม่เกิน 16 ต้นต่อไร่ 

 

จากผลของการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบ้านซาววามีความหนาแน่นสูงกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่าเส่ือมโทรม

ทั ง 3 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่นจ้านวนลูกไม้ท่ีสูงกว่า 2 เมตรพบ 92 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 

4.6 เท่า ความหน่าแน่นของต้นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบท่ีระดับอก 50- 100 เซนติเมตรพบ 50 ต้นต่อไร่ มากกว่า
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เกณฑ์ตามนิยาม 6.25 เท่า และความหนาแน่นของต้นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบท่ีระดับอกมากกว่า 100 เซนติเมตร 

พบ 13 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 6.5 เท่า และโดยรวมทั ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่นมากกว่า

เกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 5.8 เท่า รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังนั นสรุปได้ว่าป่าชุ่มน ้าบ้านซาววาไม่ใช่ป่าเส่ือม

โทรม  

 

6) ปริมำณกำรเก็บกักคำร์บอนในต้นไม้เหนอืดิน (ABC) 

จากข้อมูลความโตวัดรอบระดับอก (GBH) น้ามาแปลงค่าให้เป็นค่าความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง (DBH) แล้ว

น้าไปค้านวนหาปริมานคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon ) รายต้นในแปลงส้ารวจโดยใช้สมการค้านวน

หามวลชีวภาพ หรือน้าหนักแห้งจากสมการของป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั น ตาม

ระดับประเภทสังคมพืชเด่นและระดับความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแบ่งโซนส้ารวจออกเป็น  3 โซน เพื่อการวางแปลง

ถาวรขนาด  20 X 50 เมตร จ้านวน 3 แปลง รวมเนื อท่ีส้ารวจ 3,000 ตรม. โดยมีผลการศึกษาปริมาณคาร์บอน

เหนือดินดังนี  

ตำรำงที่ 6 ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในแต่ละโซนและทั งผืนป่า 

โซนท่ี จ้านวน
ต้นไม ้

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในแปลงส้ารวจ 
1,000 ตรม.  

ปริมาณคาร์บอนเหนือ
ดิน ต่อไร่ (1,600 ตรม.) 

โซนท่ี 1 ป่าโคก 68 8.08 ตันคาร์บอน 12.93 ตันคาร์บอน  
โซนท่ี 2 ป่าโคก  132 4.87 ตันคาร์บอน 7.79 ตันคาร์บอน 
โซนท่ี 3 ป่าชุ่มน ้า
ริมน ้าอิง  

86 20.59 ตันคาร์บอน 32.94 ตันคาร์บอน 

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ป่าชุมชนซาววาทั งหมดในพื นท่ี 1 ไร่ 17.89 ตันต่อไร ่
 

 สรุปผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดินของต้นไม้ในป่าชุมชนซาววายังไม่รวมคาร์บอนของกอไผ่ซึ่งมี

การกระจายในพื นท่ีอย่างหนาแน่นโดยเฉพาะไผ่สีสุก ไผ่ป่า ใน ปี. พ.ศ. 2560 พบว่ามีปริมาณคาร์บอนเหนือดินใน

ต้นไม้ รวม 17.89 ตันคาร์บอนต่อไร่ และ และถ้าหากพื นท่ีป่าชุมชนนี ถูกเปล่ียนแปลงสภาพเป็นพื นท่ีอย่างอื่นๆ 

นอกจากการท้าลายความหลากหลายทางชีวภาพแล้วยังจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ราว 72.64 ตันต่อไร่ของ

คาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งยังไม่รวมคาร์บอนที่อยู่ในเศษซากใบไม้ กิ่งไม้ (litter) ตามพื นป่าซึ่งจากการสังเกต

พบว่ามีการสะสมอินทรีย์วัตถุหนาเหมือนป่าพรุเพราะมีการท่วมขังของน ้าในช่วงฤดูฝน  
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สรุปผลกำรศึกษำ 

 จากการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บ

กักคาร์บอนของป่าชุ่มน ้าบ้านซาววา โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั นโดยแบ่งพื นท่ีส้ารวจตามโซน

ตามความเด่นของสังคมพืช โดยท้าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร โซนละ 1 แปลง (พื นท่ี

ส้ารวจโซนละ 1,000 ตรม.) โดยพบว่า มีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 20 ชนิด โดยพบว่าชนิดไม้ท่ี

พบมากคือ ข่อย เก็ดแดง เหมียด ซี่งเป็นไม้ท่ีทนน ้าท่วมและไม้ในป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของป่า

ชุ่มน ้าและป่าโคก โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 117 ต้นต่อไร่ และมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็ก

จนถึงขนาดใหญ่ตั งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั น ซึ่งถือว่าต้นไม้มี

ความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการ

ทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 20 ชนิด ในอัตรา 92 ต้นต่อไร่  และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 19 ชนิด ในอัตรา 

398 ต้นต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการ

ทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านซาววามีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ท่ัวไปและนิยาม

ของป่าเส่ือมโทรม2 ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุมชนซาววากับนิยามป่าเส่ือมโทรมพบว่าป่า

ชุมชนบ้านซาววามีความหนาแน่นมากกว่านิยามดังกล่าวถึง 5.8 เท่า  

 นอกจากนี จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพื นท่ีพบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดี

จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้านซาววา มีสภาพ

พื นท่ีเป็นป่าโคก ท่ีมีสังคมป่าผลัดใบ และมีสภาพเป็นป่าชุ่มน ้าท่ีน ้าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชท่ีมีข่อยและชุมแสงเด่นมี

ศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 17.89 ตันต่อไร่ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงพื นท่ีป่าชุ่มน ้านี 

เป็นพื นท่ีอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 72.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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