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รายงานการศกึษา 

โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ ์สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

และปริมาณการเกบ็กกัคารบ์อนในพืน้ท่ีป่าชุ่มน ้า 

บา้นทุ่งศรีเกิด หมูท่ี่ 3 ต าบลยางฮอม อ าเภอขุนตาล จงัหวดัเชียงราย 

 

โดย 

สภาประชาชนลุม่น ้าองิ 

ชมุชนบา้นทุง่ศรเีกดิ หมู่ที ่3 ต าบลยางฮอม อ าเภอขนุตาล จงัหวดัเชยีงราย 

แผนงานประเทศไทย ศนูย์วนศาสตรช์มุชนเพือ่คนกบัป่า (RECOFTC) 

โครงการเสรมิสรา้งเครอืขา่ยทอ้งถิน่และหน่วยงานทอ้งถิน่เพือ่การจดัการลุม่น ้าองิอย่างยัง่ยนื 

สมาคมแมน่ ้าเพือ่ชวีติ 

กลุม่รกัษ์เชยีงของ 
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ค าน า 

 ป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นระบบนิเวศป่าชุ่มน ้า ซึ่งมีลักษณะเป็นพื นท่ีมีน ้าท่วมขัง

ในช่วงฤดูฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็นท่ีพื นท่ีลุ่มน ้าท่วมขัง (flood plain ) น ้าเอ่อล้นตล่ิงเข้ามาท่วมขัง

ในพื นท่ีป่าริมน ้า ซึ่งจะมีระบบนิเวศย่อยทั งหนองน ้า บึง ร่องห้วย กระจายในพื นป่าชุมชน กลายเป็นพื นท่ีเพาะพันธุ์

ปลาแม่น ้าอิงท่ีเช่ือมโยงแม่น ้าโขง ซึ่งมีความส้าคัญต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพันธุ์ และอนุบาลปลาและสัตว์น ้า

วัยอ่อนต่างๆ ก่อนท่ีจะกลับลงไปในแม่น ้าอิงและแม่น ้าโขงต่อไป จากระบบนิเวศดังกล่าวท่ีมีน ้าท่วมขังในฤดูฝน

และพื นท่ีแห้งในช่วงฤดูแล้ง พบว่า มีพรรณพืชต้นไม้หลายชนิดปรับต่อสภาพดังกล่าว นอกจากนี ป่าชุมชนบ้านทุ่ง

ศรีเกิดเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีคนในชุมชนหาอยู่หากินมาตั งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั นการศึกษาโครงสร้าง ความ

หลากหลายทางชนิดของต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติของลูกไม้ ไม้หนุ่ม และปริมาณคาร์บอนเหนือดิน 

รวมทั งการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื นท่ีป่าชุมชนทุ่งศรีเกิดจึงมีความส้าคัญในการเป็นข้อมูลพื นฐานท่ีจะเรียนรู้

ระบบนิเวศป่าชุ่มน ้า ดังนั นโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน ้าอิงอย่าง

ยั่งยืน  (โครงการอนุรักษ์แม่น ้าอิง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และความร่วมมือขององค์กร

ภาคีได้แก่ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) สมาคมแม่น ้าเพื่อชีวิต กลุ่มรักษ์

เชียงของ สภาประชาชนลุ่มน ้าอิง และชุมชนบ้าน ทุ่งศรีเกิด ได้ร่วมกันท้าการศึกษาวิจัยโครงสร้างป่า ความ

หลากหลายทางชนิดต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน เพื่อท่ีจะน้าไปใช้ในการ

สร้างความเข้าใจ และเห็นความส้าคัญของระบบนิเวศป่าชุ่มน ้าทั งชุมชน สถาบันการศึกษา สังคมสาธารณะ และ

สามารถน้าไปใช้ในการวางแผนท่ีจะจัดการพื นท่ีป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในล้าดับต่อไป  

 

โครงการอนุรักษ์แม่น ้าองิ 

20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  

ป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งศรีเกิด หมู่ท่ี 3 เป็นส่วนหนึ่งผืนป่าในลุ่มน ้าอิงตอนปลาย โดยมีเนื อท่ีประมาณ 138 ไร่ 

ผืนป่าดังกล่าวชุมชนได้อนุรักษ์และปกป้องพื นท่ีป่ามาตั งแต่อดีตไว้เป็นพื นท่ีเลี ยงสัตว์และแหล่งอาหาร ปัจจุบันป่า

ผืนนี ยังมีคุณค่า ความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร  และแหล่ง

เพาะพันธุ์สัตว์น ้าในช่วงน ้าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพื นท่ีป่าชุ่มน ้า (seasonal wetland) ท้าให้พื นท่ีมีความ

เป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาท่ีผสมผสานทั งนิเวศวิทยาป่าไม้และแม่น ้า   เพื่อให้ทราบข้อมูลพื น ท่ีจึงได้

ท้าการศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ รวมทั งปริมาณการเก็บ

กักคาร์บอนของป่าชุ่มน ้าชุมชน บ้านทุ่งศรีเกิดเพื่อเป็นข้อมูลพื นฐานท่ีใช้ในการวางแผนจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 

การศึกษาครั งนี โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั นโดยท่ีชุมชนมีส่วนร่วม โดยท้าการวางแปลงสุ่ม

ตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร ทั งหมด 2 แปลง รวมพื นท่ีส้ารวจทั งหมด 2,000 ตรม. พบว่า มีความ

หลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 7 ชนิด โดยพบว่าชนิดไม้ท่ีพบมากคือ ข่อย ชุมแสง และหัด ซี่งเป็นไม้ท่ีทนน ้า

ท่วมซึ่งเป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุ่มน ้า โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 90 ต้นต่อไร่ และมีการ

กระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตร

ครบทุกชั น ซึ่งถือว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั นความโต สภาพการทดแทน

ตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่ม 3 ชนิด ในอัตรา 83 ต้นต่อไร่  และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 

5 ชนิด ในอัตรา 14160 ต้นต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของ

ต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิดมีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์

ท่ัวไปและนิยามของป่าเส่ือมโทรม1 ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุมชนทุ่งศรีเกิดกับนิยามป่า

เส่ือมโทรมพบว่าป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิดมีความหนาแน่นมากกว่านิยามดังกล่าวถึง 7.6 เท่า  

 นอกจากนี จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพื นท่ีพบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดี

จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด มีสภาพ

                                                             
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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พื นท่ีเป็นป่าโคก ท่ีมีสังคมป่าผลัดใบ และมีสภาพเป็นป่าชุ่มน ้าท่ีน ้าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชท่ีมีข่อยและชุมแสงเด่นมี

ศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 14.57 ตันต่อไร่ ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงพื นท่ีป่าชุ่มน ้านี 

เป็นพื นท่ีอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 53.42 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ 

 

  



6 
 

วิธีการศึกษา 

  

การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใช้วิธีการ

วางแปลงสุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 พื นท่ี เพื่อให้กระจายครอบคลุมพื นท่ี   

 

 
ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งโซนพื นท่ีตามสังคมพืช เพื่อการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง 

 

 1) ท้าแผนท่ีป่าเพื่อวางแผนส้ารวจ ใช้แผนท่ี google map ท่ีสามารถเห็นพื นท่ีป่าโดยรวม แม่น ้า ห้วย 

จากนั นให้จัดท้าแผนท่ีท่ีแสดงขอบเขตของป่าชุมชนของหมู่บ้าน  

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

แปลงจากแม่น ้าขึ นไปยังท่ีดอน โดยก้าหนดต้าแหน่งลงในแผนท่ีท่ีจ้านวน 1 แปลงในและโซน รวมจ้านวนแปลง

ส้ารวจ 20 X 50 เมตร จ้านวน 2 แปลง รวมพื นท่ีส้ารวจ 2,000 ตารางเมตร  

 3) วางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามท่ีระบุในแผนท่ี เก็บข้อมูลพิกัดต้าแหน่งของแปลง 

จากนั นให้วางแปลงย่อย 10 X 10 เมตร ในแปลงใหญ่จะได้แปลง 10 X 10 เมตรจ้านวน 10 แปลงเพื่อเก็บข้อมูล

ไม้ใหญ่ (tree) ในแปลง   จากนั นให้วางแปลงย่อยอีกสองขนาด คือ 4 X 4 เมตร และ 1 X 1 เมตร เพื่อเก็บข้อมูล

ไม้หนุ่ม (ต้นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบน้อยกว่า 15 เซนติเมตร ) และลูกไม้ (กล้าไม้)  (รายละเอียดดังข้างล่าง) 
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 4) ติดหมายเลข (tag) ต้นไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั งแต่ 4.5 ซม. หรือความโตตั งแต่ 15 ซม.ขึ 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 
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การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด พันธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

1) ประมวลชนิดและจ้าแนกชั 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  

3 ) ประมวลชนิดไม้หนุ่ม ลูกไม้ และอัตราการทดแทนโดยการรวมจ้านวนไม้หนุ่ม และลูกไม้ทั งหมดเป็น

รายชนิด ท้าการค้านวนหาความหนาแน่นของไม้หนุ่มและลูกไม้ โดยใช้สูตร จ้านวนไม้หนุ่ม หรือลูกไม้ท่ีพบ คูณ

ด้วย 1,600 และหารด้วยพื นท่ีส้ารวจ 

ปริมาณคาร์บอนในต้นไม้เหนือดิน 

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 1,000 ตารางเมตร รวมทั งหมด 

2,000 ตารางเมตร  

 3) ค้านวนหาปริมาณคาร์บอนต่อไร่ในแต่ละโซน 

 4) ค้านวนหาปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักไว้ในปัจจุบันโดยใช้ปริมาณคาร์บอนต่อไร่คูณด้วยพื นท่ีส้ารวจแต่ละ

โซน 
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ผลการศึกษา 

 

1. ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้  

ผลการส้ารวจป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งศรีเกิด พบต้นไม้อย่างน้อย 7 ชนิด จ้านวนทั งหมด 112 ต้น ชนิดท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือ ข่อยและชุมแสง (ส้มแสง) มีความหนาแน่น 72 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ หัด 18 ต้นต่อไร่ และขี มด 13 ต้น

ต่อไร่ มีความหนาแน่นรวมทุกชนิด 179 ต้นต่อไร่ รายละเอียดดังนี  

แปลงท่ี 1 พบต้นไม้อย่างน้อย 6 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ชุมแสง (ส้มแสง) 58 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ 

ข่อย 35 ต้นต่อไร่ และ ขี มด 8 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นโดยรวม 109 ต้นต่อไร่ 

แปลงท่ี 2 พบต้นไม้อย่างน้อย 5 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุด คือ ข่อย 37 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ชุมแสง (ส้ม

แสง) 14 ต้นต่อไร่ และ หัด 13 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นโดยรวม 70 ต้นต่อไร่ 

 

ตารางที ่1 ความหลากหลายทางชนิดต้นไม้ ความหนาแน่นของต้นไม้ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

แปลง
ท่ี 

ชนิดต้นไม้ ความหนาแน่นของ
ต้นไม ้

ชนิดไม้
หนุ่ม 

ความหนาแน่น
ไม้หนุ่ม 

ชนิดลูกไม้ ความหนาแน่น
ลูกไม้ 

1 6 109 ต้นต่อไร่ 2 50 ต้นต่อไร่ 4 1920 ต้นต่อไร่ 
2 5 70 ต้นต่อไร่ 2 115 ต้นต่อไร่ 4 2000 ต้นต่อไร่ 

เฉล่ีย - 90 ต้นต่อไร่ - 83 ต้นต่อไร่ - 14160 ต้นต่อไร ่
 

2. การกระจายตามชั้นความโตของต้นไม้ 

 ในพื นท่ีส้ารวจพบว่ามีการกระจายความโตของต้นไม้วัดรอบท่ีระดับอก ครบทุกชั นความโต โดยมีความ

หนาแน่นของต้นไม้ตามชั นความโตในแต่ละโซนดังนี  

 

ตารางที่ 2 ความหนาแน่นของต้นไม้ในแต่ละชั นความโต (size class) 

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

1 53 34 14 2 6 
2 13 19 8 16 14 
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เฉลี่ย 33 26 11 9 10 
 

 
ภาพที่ 2 การกระจายของต้นไม้ตามชั นความโตวัดระดับอก (size class) แต่ละแปลง 

 

 
ภาพที่ 3 การกระจายตามชั นความโตของต้นไม้โดยรวม 
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3. สภาพการทดแทนของไม้หนุ่มและลูกไม้ 

 แปลงท่ี 1 พบการทดแทนไม้หนุ่ม 2 ชนิด ชนิดท่ีพบมากท่ีสุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 45 ต้นต่อไร่ รองลงมา

คือ ขี มดในอัตรา 5 ต้นต่อไร่ ทั งนี มีการทดแทนของไม้หนุ่มรวมทุกชนิด 50 ต้นต่อไร่ ในส่วนการทดแทนของลูกไม้

พบว่ามีการทดแทน 4 ชนิดคือ ชุมแสงในอัตรา 1280 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ หัดและจ ้า อัตรา 240 ต้นต่อไร่ และ 

ข่อย อัตรา 160 ต้นต่อไร่ และมีการท้าแทนของลูกไม้รวม 1920 ต้นต่อไร่ 

แปลงท่ี 2 พบการทดแทนของไม้หนุ่ม 2 ชนิด ชนิดท่ีทดแทนมากท่ีสุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 110 ต้นต่อไร่ 

อันดับสอง คือ จ ้า 5 ต้นต่อไร่ โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิด 115 ต้นต่อไร่ ลูกไม้ พบการทดแทน 4 ชนิด พบ

มากท่ีสุดคือ ชุมแสง ในอัตรา 1360 ต้นต่อไร่ อันดับสอง คือ หัด จ้านวน 320 ต้นต่อไร่ อันดับสาม คือ ข่อย 240 

ต้นต่อไร่ และมีอัตราการทดแทนของลูกไม้รวมทุกชนิด 2000 ต้นต่อไร ่

 

 
ภาพที่ 4 กราฟแสดงความหนาแน่นของลูกไม้ 

 

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงความหนาแน่นของไม้หนุ่ม 
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4. วิเคราะห์เปรียบเทียบสภาพป่ากับนิยามป่าเสือ่มโทรม 

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  

 

ตารางที ่3 เปรียบเทียบความหนาแน่นของต้นไม้ของป่าชุมชนทุ่งศรีเกิดกับนิยามป่าเส่ือมโทรม 

เกณฑ์ จ านวนต้นที่ส ารวจพบในพื้นที่
ส ารวจ 2,000 ตรม. 

( 1.25 ไร่) 

ความหนาแน่น 
ป่าบ้านทุ่งศรีเกิด 

(ต้นต่อไร่) 

ความหนาแน่นของ
ต้นไม้ตามนิยามป่า

เสื่อมโทรม (ต้นต่อไร่) 
ลูกไม้ท่ีมีความสูงเกิน  
2 เมตร (ไม้หนุ่ม) 

33 ต้น 83 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ 4.15 เท่า 

ไม่เกิน 20 ต้นต่อไร่ 

ความโตวัดรอบระดับอก
(GBH) 50-100 
เซนติเมตร 

27 ต้น 22 ต้นต่อไร มากกว่า
เกณฑ์ 2.75 เท่า  

ไม่เกิน 8 ต้นต่อไร่ 

ความโตวัดรอบระดับอก 
(GBH)  ม าก ก ว่ า  1 0 0 
เซนติเมตร 

21 ต้น 17 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ 8.5 เท่า  

ไม่เกิน 2 ต้นต่อไร่ 

รวมทั ง 3 เกณฑ์ 131 ต้น 122 ต้นต่อไร่ (มากกว่า
เกณฑ์ 7.6 เท่า) 

ไม่เกิน 16 ต้นต่อไร่ 

 

จากผลของการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิดมีความหนาแน่นสูงกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่าเส่ือม

โทรมทั ง 3 เกณฑ์ กล่าวคือ ความหนาแน่นจ้านวนลูกไม้ท่ีสูงกว่า 2 เมตรพบ 83 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ป่าเส่ือม

โทรม 4.15 เท่า ความหน่าแน่นของต้นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบท่ีระดับอก 50- 100 เซนติเมตรพบ 22 ต้นต่อไร่ 

มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 2.75 เท่า และความหนาแน่นของต้นไม้ท่ีมีความโตวัดรอบท่ีระดับอกมากกว่า 100 
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เซนติเมตร พบ 17 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 8.5 เท่า และโดยรวมทั ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่น

มากกว่าเกณฑ์ป่าเส่ือมโทรม 7.6 เท่า รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 ดังนั นสรุปได้ว่าป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งศรีเกิด

ไม่ใช่ป่าเส่ือมโทรม  

 

6. ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในต้นไม้เหนือดิน  

จากข้อมูลความโตวัดรอบระดับอก (GBH) น้ามาแปลงค่าให้เป็นค่าความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง (DBH) แล้ว

น้าไปค้านวนหาปริมานคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) รายต้นในแปลงส้ารวจโดยใช้สมการค้านวน

หามวลชีวภาพ หรือน้าหนักแห้งจากสมการของป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั น ตาม

ระดับประเภทสังคมพืชเด่นและระดับความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแบ่งโซนส้ารวจออกเป็น 2 แปลง เพื่อการวางแปลง

ถาวรขนาด 20 X 50 เมตร จ้านวน 2 แปลง รวมเนื อท่ีส้ารวจ 2,000 ตรม. โดยมีผลการศึกษาปริมาณคาร์บอน

เหนือดินดังนี  

ตารางที่ 4 ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในแต่ละโซนและทั งผืนป่า 

โซนท่ี จ้านวน
ต้นไม ้

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในแปลงส้ารวจ 
1,000 ตรม.  

ปริมาณคาร์บอนเหนือ
ดิน ต่อไร่ (1,600 ตรม.) 

แปลงท่ี 1  68 6.77    ตันคาร์บอน 10.83   ตันคาร์บอน  
แปลงท่ี 2  44 11.44  ตันคาร์บอน 18.30   ตันคาร์บอน 

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ป่าชุมชนทุ่งศรีเกิดทั งหมดในพื นท่ี 1 ไร่ 14.57  ตันต่อไร่ 
 

 

 

 

 



14 
 

 
  

พื นท่ีป่าชุ่มน ้านอกโต้ง เป็นพื นท่ีนสล.ขนาด 138 ไร่ แบ่งออกเป็นแหล่งน ้าและป่าควน (ป่าหญ้า) พื นท่ี 90  

ไร่ และเป็นพื นท่ีท่ีปกคลุมด้วยไม้ใหญ่ 48 ไร่ จากผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดินของต้นไม้ในป่าชุมชนบ้าน

ทุ่งศรีเกิดยังไม่รวมคาร์บอนของเถาวัลย์ ส้ารวจใน ปี. พ.ศ. 2561 พบว่ามีปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ 14.57 

ตันคาร์บอนต่อไร่ ดังนั นพื นท่ีชุ่มน ้าบ้านทุ่งศรีเกิดสามารถกักเก็บคาร์บอนเหนือดินรวม 699.36 ตันคาร์บอน และ

ถ้าหากพื นท่ีป่าชุมชนนี ถูกเปล่ียนแปลงสภาพเป็นพื นท่ีอย่างอื่นๆ นอกจากการท้าลายความหลากหลายทางชีวภาพ

แล้วยังจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ราว 53.42 ตันต่อไร่ของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า หรือประมาณ 

3205 ตันของคาร์บอนไดออกไซต์ ซึ่งยังไม่รวมคาร์บอนท่ีอยู่ในเศษซากใบไม้ กิ่งไม้ (litter) ตามพื นป่าซึ่งจากการ

สังเกตพบว่ามีการสะสมอินทรีย์วัตถุหนาเหมือนป่าพรุเพราะมีการท่วมขังของน ้าในช่วงฤดูฝน  
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สรุปผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บ

กักคาร์บอนของป่าชุ่มน ้าบ้านทุ่งศรีเกิด โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ้าแนกชั นโดยแบ่งพื นท่ีส้ารวจตาม

โซน โดยท้าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร โซนละ 1 แปลง (พื นท่ีส้ารวจโซนละ 1,000 

ตรม.) โดยพบว่า มีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 7 ชนิด โดยพบว่าชนิดไม้ท่ีพบมากคือ ข่อย ชุมแสง 

และหัด ซี่งเป็นไม้ท่ีทนน ้าท่วมซึ่งเป็นป่าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุ่มน ้า โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้

โดยรวม 90 ต้นต่อไร่ และมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ตั งแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึง

ความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั น ซึ่งถือว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตาม

ขนาดชั นความโต สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่ม 3 ชนิด ในอัตรา 83 ต้นต่อไร่  

และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 5 ชนิด ในอัตรา 14160 ต้นต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความ

หลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิดมีสมบูรณ์ดี

เมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ท่ัวไปและนิยามของป่าเส่ือมโทรม 2 ทั งนี เมื่อเปรียบเทียบจากผล

การศึกษาสภาพป่าชุมชนทุ่งศรีเกิดกับนิยามป่าเส่ือมโทรมพบว่าป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิดมีความหนาแน่นมากกว่า

นิยามดังกล่าวถึง 7.6 เท่า  

 นอกจากนี จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพื นท่ีพบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดี

จากการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้านทุ่งศรีเกิด มีสภาพ

พื นท่ีเป็นป่าโคก ท่ีมีสังคมป่าผลัดใบ และมีสภาพเป็นป่าชุ่มน ้าท่ีน ้าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชท่ีมีข่อยและชุมแสงเด่นมี

ศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 14.57 ตันต่อไร่ ซึ่งถือมีศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปล่ียนแปลงพื นท่ีป่าชุ่มน ้านี 

เป็นพื นท่ีอื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 53.42 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อไร่ 

 

  

                                                             
2มไีมม้คีา่ที่มลีกัษณะสมบูรณ์เหลอือยู่น้อย 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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