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บทคัดยอ : การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินปริมาณกักเก็บคารบอน ซึ่งเปนนิเวศบริการและทุนทางธรรมชาติประการหนึ่ง
ของระบบนิเวศ ในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยดําเนินการสํารวจดวยวิธีการสุม
ตัวอยางแบบ point sampling โดยแตละจุดสุมตัวอยางหางกันอยางเปนระบบ 250 x 500 เมตร ท่ัวท้ังพ้ืนท่ีน้ําทวมถึงหากมีการ
กอสรางเข่ือนแมวงก รวม 144 จุด ขอมูลดังกลาวนํามาประเมินปริมาณการกักเก็บคารบอน ควบคูกับแผนท่ีการปกคลุมของสังคมพืช  
ป พ.ศ. 2559 ท่ีแปลตีความจากภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 8  ผลการศึกษา พบวาในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก มีปริมาณ
การกักเก็บคารบอนในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุนสอง  และปาริมแมน้ํา  130,632.159 ตัน คิดเปนปริมาณการดูดซับ 
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 478,984.583 ตัน มีมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต 212,669,155 - 549,395,316 บาท  
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Abstract: This study aims to assess the effects of the construction of the Mae Wong dam on ecosystem services and carbon 
sequestration. A survey was conducted using the point sampling technique. The 144 sampling points are 250-500 m distant 
apart and are located throughout the area that will be flooded in case the dam is built. The carbon storage in each of the 
samples was calculated utilizing a land use maps developed using 2016 Landsat 8 satellite images. The results show that 
carbon storage in the area designated to the construction of the Mae Wong dam is 130,632.159 tons, if converted to carbon 
dioxide (CO2) the amount is 478,984.583 tons. The carbon is stored in dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest, 
secondary forest and riverine forest. The value of this amount of carbon in the carbon credit market is approximately 
212,669,155 - 549,395,316 Baht. 
Keywords: natural capital, carbon, Mae Wong dam 

บทนํา 

โครงการกอสรางเข่ือนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและกําแพงเพชร ของกรมชลประทาน ในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก  
มีความเปนมาท่ียาวนานและเปนท่ีสนใจขององคกรตาง ๆ ท้ังฝายสนับสนุนและฝายคัดคานการกอสราง เพราะมีผลทําใหเกิดการสูญเสีย
พ้ืนท่ีปาไมอันเปนแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปาหายากในระดับสากลและขัดแยงกับนโยบายในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมของประเทศ ถึงแมจะมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกระบวนการทางกฎหมายไปแลว แตพบวาขอมูลประการหนึ่งท่ีรายงานการศึกษาดังกลาวไมมีการ
กลาวถึงในคร้ังแรก ๆ คือ การสูญเสียตนทุนทางธรรมชาติ (natural capital) และนิเวศบริการ (ecosystem service) ของปา เพ่ือใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ซึ่งในสวนของทุนธรรมชาติประการหนึ่งท่ีมีความสําคัญระดับสากลคือการเปนแหลง
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กักเก็บคารบอนในธรรมชาติ และการใหน้ําจากระบบนิเวศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดตระหนักถึงขอมูลเหลานี้จึงได
ดําเนินการศึกษาและประเมินมูลคาความสูญเสีย ซึ่งในรายงานนี้จะนําเสนอเฉพาะในประเด็นการเปนแหลงกักเก็บคารบอนเทานั้น 

วิธีการ  

พื้นที่ศึกษาวิจัย 
ทําการศึกษาในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร ต้ังแตเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ 

2560 
 
การจัดทําแผนที่สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน 

ใชภาพถายดาวเทียมแลนดแซท (Landsat) 8 ดาวนโหลดจากเวปไซตของ U. S. Geological Survey (USGS) : 
https://www.usgs.gov/ นํามาดําเนินการแปลตีความดวยสายตา (Visual interpretation) ผานโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศาสตร 
ArcGIS และทําการตรวจสอบภาคสนาม โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก ไดใชขอมูลการสํารวจแจงนับไมท้ัง 144 
จุด เปนจุดตรวจสอบผลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมดังกลาวดวย 
 
การสํารวจแจงนับไม (forest inventory) 

วิธีการสํารวจ 
การศึกษาคร้ังนี้ ไดเลือกใชวิธีการสํารวจทรัพยากรปาไมแบบ point sampling หรือ variable-plot sampling ซึ่งมีการ

กําหนดตําแหนงจุดสุมตัวอยางหรือ sampling point เชนเดียวกับการเลือกจุดศูนยกลางแปลงตัวอยาง (sampling plot) ในวิธีการ
สํารวจโดยใชแปลงตัวอยางวงกลม มีจุดศูนยกลางแปลงอยางเปนระบบ (systematic) โดยเลือกใชเคร่ืองมือรีเลสโคป (relascope)  
ท่ีประดิษฐข้ึนใชเองเปนเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ โดยประดิษฐใหมีขนาดของคาคงท่ีพ้ืนท่ีหนาตัด (Basal Area Factor; BAF)  
มีคาเทากับ 3 ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่งเปนขนาดความกวางของชองมองในเคร่ืองมือรีเลสโคปท่ีสัมพันธกับขนาด
ความโตของตนไมและระยะหางจากจุดสุมตัวอยางไปยังตนไม โดยตนไมท่ีมองเห็นวามีขนาดโตกวาชองท่ีกําหนดจะเปนตนไมท่ีนับเปนไม
ในแปลง และจํานวนตนไมท่ีนับไดในแตละแปลงคูณดวยคา BAF จะเปนคาพ้ืนท่ีหนาตัดของหมูไมตอเฮกตาร  

การสํารวจในแตละจุดสุมตัวอยาง สําหรับการนับตนไมเมื่อใชเคร่ืองมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะตนท่ีมีขนาดความโตมากกวา
ความกวางของชองสองบนเคร่ืองมือรีเลสโคปและเปนตนไมท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับอกต้ังแต 4.5 เซนติเมตร ข้ึนไปเทานั้น 
(ธรรมนูญ, 2541) และทําการสํารวจไมหนุม (ขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับอกนอยกวา 4.5 เซนติเมตร และมีความสูงตนไมมากกวา 
1.30 เมตร) โดยใชรัศมีวงกลม 5 เมตร และสํารวจกลาไม (ความสูงตนไมนอยกวา 1.30 เมตร) โดยใชรัศมี 2 เมตร  

ที่ตั้ง และจํานวนแปลงตัวอยาง 
ท่ีต้ังจุดวางแปลงตัวอยางไดกําหนดอยางเปนระบบ (systematic) โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กําหนด

ระยะหางระหวางแปลงเทากับ 500 เมตรตามทิศเหนือ - ใต และระยะหาง 250 เมตร ตามทิศตะวันออก - ตะวันตก จํานวน 144 แปลง
ตัวอยาง (ภาพท่ี 1) 

การวิเคราะหขอมูล 
จํานวนตนไม (ตนตอเฮกตาร) ในแตละแปลง ใชสมการคํานวณจํานวนตนไมสําหรับการสํารวจแบบ point sampling  

ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อางโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้ 

   N = BAF
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เมื่อ dbh คือขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับอก มีหนวยเปนเซนติเมตร โดยทําการวิเคราะหหาจํานวนตนแยกเปนรายชนิด  
จะไดจํานวนตนไมแตละชนิดตอเฮกตาร  

สําหรับสังคมพืชอื่น ๆ  ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก นอกเขตพ้ืนท่ีน้ําทวม (หากมีการสรางเข่ือนแมวงก) ไดแก ปาดิบเขา  
ปาดิบชื้น และปาดิบแลง ไดใชขอมูลดิบของสํานักอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดทําการสุมวางแปลงตัวอยางชั่วคราว ขนาด 30 x 60 เมตร   
ไวเมื่อป พ.ศ. 2556 จํานวน 3 แปลง  โดยมีท่ีต้ังแปลงตัวอยางตามขนาดพิกเซล (pixel) ในภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 7 ท่ีพิกัดมุม
ลางซายท่ี 512314E 1778743N, 514140E 1778203N และ 533643E 1757212N ตามลําดับ นํามาวิเคราะหมวลชีวภาพและปริมาณ
คารบอน 
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การวิเคราะหปริมาณมวลชีวภาพและคารบอนของไมยืนตน 
การประมาณคามวลชีวภาพ 
การประมาณคามวลชีวภาพของตนไมในพ้ืนท่ีทําการศึกษา โดยแบงเปนมวลชีวภาพท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน (Above ground 

biomass) และมวลชีวภาพใตพ้ืนดิน (Below ground biomass) ในสวนของมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินแยกออกเปน มวลชีวภาพของไม
ยืนตน (tree) ไมหนุม (sapling) กลาไม (seedling) และไผ (bamboo) 

การประมาณคามวลชีวภาพของไมยืนตน (tree) ในสวนท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน ใชวิธีการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความโต
ของลําตนกับความสูง โดยนําคาความโตเสนผาศูนยกลางท่ีระดับความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงท้ังหมด (total height) ซึ่งความ
สูงท้ังหมดของตนไมหาไดจากการวัดโดยใชไมวัดความสูงโดยตรง และนํามาหาความสัมพันธโดยใชสมการแอลโลเมตรี ซึ่งจะแยกตาม
ชนิดสังคมพืชตาม (ตารางท่ี 1)  
สําหรับสังคมพืชท่ีไมมีสมการแอลโลเมตรีสําหรับประมาณคามวลชีวภาพใตพ้ืนดินของตนไมไดเลือกใชสมการของ Cairns et al. (1997) 
ซึ่งมีรูปแบบของสมการดังนี้ 

Below ground biomass = Exp (-1.0850 + 0.9256 ln (Above ground biomass density)) 
โดยคา aboveground biomass density ไดจากผลรวมของมวลชีวภาพของลําตน กิ่ง และใบ 

มวลชีวภาพท่ีคํานวณไดจะเปนมวลชีวภาพตอตนของตนไมซึ่งจะตองนําคาท่ีไดนี้ไปคูณกับจํานวนตน (ตน/เฮกตาร) เพ่ือใหได
มวลชีวภาพท้ังหมดของตนไม มีหนวยเปนตันตอเฮกตาร ทําการรวมมวลชีวภาพของตนไมเพ่ือนําไปหาคาเฉลี่ย โดยมวลชีวภาพเหนือ
พ้ืนดิน ไดแก ผลรวมของมวลชีวภาพลําตน ใบ และกิ่ง 

การประมาณคามวลชีวภาพของไมหนุม (sapling) และกลาไม (seedling) ใชวิธีการสุมเก็บตัวอยางไมหนุม โดยใชรัศมีวงกลม 
5 เมตร และกลาไม โดยใชรัศมี 2 เมตร โดยเก็บตัวอยางใหครอบคลุมทุกสังคมปา  แลวนํามาหาปริมาณมวลชีวภาพ โดยทําการแยก
ชิ้นสวนของตนไม ไดแก ใบ กิ่ง ลําตน และราก พรอมท้ังชั่งน้ําหนักสด หลังจากนั้นนําไปอบแหงในตูอบพรรณไมท่ีอุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส จํานวน 72 ชั่วโมง หรืออบจนน้ําหนักคงท่ี แลวทําการชั่งน้ําหนักแหง เพ่ือคํานวณหาปริมาณความชื้นในรูปรอยละจากน้ําหนัก
สดและน้ําหนักแหง เมื่อไดเปอรเซ็นตความชื้นก็สามารถนําไปหามวลชีวภาพไดจากสูตรดังนี้ 

 
เปอรเซ็นตความชื้น = น้ําหนักสด (กรัม) – น้ําหนักแหง (กรัม) × 100 

น้ําหนักแหง(กรัม) 
มวลชีวภาพ/น้ําหนักแหง =    100 × น้ําหนักสด (กรัม) 

(เปอรเซ็นตความชื้น + 100) 
 
มวลชีวภาพท่ีไดจากการคํานวณนี้จะแยกเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ซึ่งจะตองนํามวลชีวภาพนี้ไปหารดวย

จํานวนตนไมตัวอยางท้ังหมดท่ีทําการเก็บตัวอยาง เพ่ือเปลี่ยนใหเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ตอตนมีหนวยเปนกรัม 
จากนั้นจึงนําคาท่ีไดนี้ไปคูณกับจํานวนตนของไมหนุมแตละชนิดท่ีสํารวจพบ ซึ่งจะไดเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก โดยทํา

การเปลี่ยนหนวยใหเปนตันตอเฮกแตรดวยการนํามวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และรากท่ีคํานวณไดดังกลาว คูณ 100 หารดวยพ้ืนท่ี πr2 
(ไมหนุม r = 5, กลาไม r = 2) ทําการรวมคามวลชีวภาพของไมหนุมแตละชนิดเพ่ือนําไปหาคาเฉลี่ย เมื่อกําหนดให D คือขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตนท่ีระดับอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูงท้ังหมดของตนไม (เมตร) Ws คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม) Wb คือ
มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม) Wl คือมวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม) และ Wr คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม) 

การสะสมคารบอน 
ประเมินการกักเก็บคารบอนในมวลชีวภาพตาง ๆ ท้ังในสวนท่ีอยูเหนือพ้ืนดิน และสวนท่ีอยูใตพ้ืนดินของตนไมในแปลง

ตัวอยาง โดยคํานวณจากคามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง (IPCC, 2006 อางโดย สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุ
พืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพเหนือพ้ืนดินและมวลชีวภาพใตพ้ืนดินของตนไม โดยจะใชคาปริมาณคารบอน (% ของน้ําหนักแหง)  
ของศูนยวิจัยปาไม (2552) ซึ่งเปนคาท่ีแสดงเปนคามาตรฐานตามคณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยเร่ืองการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ตาม (ตารางท่ี 2) สวนสังคมพืชท่ีไมมีคาปริมาณคารบอน จะใช
คามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง และคํานวณคาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) จากคาคารบอน (C) โดยใช
สมการของ IPCC (2006) คือ คาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) = คารบอน (C) x 3.6667 

เมื่อไดขอมูลการสะสมคารบอนของแตละสังคมพืช จากนั้นจึงนํามาทําแผนท่ีแสดงปริมาณการสะสมคารบอนโดยใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (Geographic Information System; GIS) เพ่ือจัดทําแผนท่ีเสนชั้นระดับ (contour line) แสดงปริมาณ
คารบอนท่ีสะสมอยูเหนือพ้ืนดิน คารบอนท่ีสะสมอยูใตพ้ืนดิน และปริมาณการสะสมคารบอนรวม พรอมท้ังคํานวณปริมาณคารบอนท่ี
สะสมอยูท้ังพ้ืนท่ี โดยใชแบบจําลองคารบอน (Invest Carbon Storage and Sequestration model) ของเคร่ืองมือ InVEST (Integrated 
valuation of Ecosystem Service and Tradeoffs) ซึ่งพัฒนาโดยนักวิจัยจากโครงการทุนทางธรรมชาติ (The Natural Capital Project) 
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โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมินเนโซตา (University of Minnesota) องคกร The Nature Conservancy และกองทุนสัตวปา
โลก (World Wildlife Fund; WWF) (Sharp et al., 2015) 

ผลการศึกษา 

1. สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน 
การใชประโยชนท่ีดินในอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยการแปลตีความจากภาพถาย

ดาวเทียม แลนดแซท (Landsat) 8 ท่ีบันทึกภาพ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยรูปแบบการใชประโยชนท่ีดิน 10 รูปแบบ คือ ปาดิบเขา  
(hill evergreen) ปาดิบชื้น (moist evergreen forest) ปาดิบแลง (dry evergreen forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous 
forest) ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาฟนสภาพ (secondary forest) ปาริมแมน้ํา (riverine forest) ไรราง (old clearing 
area) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (agriculture area) และผิวน้ํา (water body) และพบวาในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีน้ําทวมหากมีการสรางเข่ือนแมวงก  
มีสังคมพืชหลัก 4 ชนิด คือ ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) ปารุนสองหรือปาฟน
สภาพ (secondary forest) และปาริมแมน้ํา (riverine forest) ซึ่งมีขนาดพ้ืนท่ีปกคลุม เปน  545.06  1,030.79  56.56 และ 100.72 
เฮกตาร ตามลําดับ สวนพ้ืนท่ีอีก 49.55 เฮกตาร คือพ้ืนท่ีผิวน้ํา รายละเอียดดัง (ภาพท่ี 2) และ (ตารางท่ี 3) 
 
2. โครงสรางปาบริเวณพ้ืนที่สรางเข่ือนแมวงก 

การวิเคราะหโครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของปาเต็งรังและปาเบญจพรรณในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ
กอสรางเข่ือนแมวงก พบวามีการกระจายเปนรูปตัวแอล (L - shape) ซึ่งเปนลักษณะของปาแบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged)  
ซึ่งแสดงใหทราบวาปาบริเวณนี้มีหลายชวงอายุไมท่ีมีการทดแทนอยูตลอดเวลาแสดงถึงศักยภาพท่ียังมีความสมบูรณ สวนโครงสรางของ
ปารุนสอง เปนโครงสรางปาแบบสงวน (reserve form) ซึ่งไดรับการรบกวนโดยการทําไมในอดีต (พงษศักด์ิ, 2538) และมีไมขนาดเล็กท่ี
กําลังฟนสภาพ แสดงถึงศักยภาพท่ีจะเปนปาสมบูรณตอไปในอนาคต สวนโครงสรางของปาริมแมน้ํา มักถูกรบกวนโดยกระแสน้ําหลาก
ในชวงฤดูฝนและสภาพดินริมน้ํา ทําใหไมพบไมยืนตนขนาดใหญมีเพียงไมยืนตนขนาดเล็กและจําพวกหญาพง (ภาพท่ี 3) 
 
3. ปริมาณการกักเก็บคารบอนในพ้ืนที่โครงการกอสรางเข่ือนแมวงก 

พบวาในอุทยานแหงชาติแมวงก มีปริมาณการกักเก็บคารบอน 6 ,339,086.93 ตัน ซึ่งในจํานวนนี้กักเก็บอยูในพ้ืนท่ีท่ีเปน
บริเวณน้ําทวมหากมีการสรางเข่ือนแมวงก จํานวน 130,632.159 ตัน โดยเก็บอยูในพ้ืนท่ีปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริม
แมน้ํา คิดเปนปริมาณ 50,599.915  74,408.607  3,198.372  และ 2,425.265 ตามลําดับ และพบวาสังคมพืชปาเต็งรัง เปนพ้ืนท่ีกัก
เก็บคารบอนไวไดมากท่ีสุด รองลงมาคือปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริมแมน้ํา ตามลําดับ (ภาพท่ี 4 ถึงภาพท่ี 6) 
 
4. มูลคาของคารบอน  

คารบอนในพ้ืนท่ีสรางเข่ือน 130,632.159 ตัน เมื่อคิดเปนปริมาณการดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) มีคาเทากับ 
478,984.583 ตัน ซึ่งหากจะคิดเปนมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยใชอัตราราคาซื้อขายในตางประเทศ ประมาณ 12 ยูโรตอตัน 
(ตลาดคารบอน, 2010) เมื่อใชอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 37 บาทตอ 1 ยูโร จะคิดเปนอัตราซื้อขาย 444 บาทตอตัน พบวาเปนมูลคา 
212,669,155 บาท 

ในตางประเทศท่ีพัฒนาแลว เชน ประเทศในแถบยุโรป มีการเก็บภาษีคารบอนท่ีประมาณ 31 ยูโรตอตันคารบอนไดออกไซด 
ซึ่งหากนําตัวเลขดังกลาวมาใชเปนบรรทัดฐานประเมินความสูญเสียคารบอนไดออกไซดในพ้ืนท่ีสรางเข่ือนแมวงก ก็อาจจะมากถึง 
549,395,316 บาท 

พงษศักด์ิ (2538) กลาววา ปาท่ีมีโครงสรางแบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged stand) ตองประกอบดวยหมูไมท่ีมีอายุต้ังแต  
1 ถึง 50 ป ประกอบอยู ซึ่งโครงสรางปาในพ้ืนท่ีตามผลการศึกษาขอ 1 มีลักษณะดังกลาวนี้ดวย ดังนั้นการปลูกปาเพ่ือใหไดปริมาณ
คารบอนสะสมตามท่ีเปนอยูในปจจุบัน จึงตองใชระยะเวลาอยางนอย 50 ป ในการปลูกฟนฟู (ถึงแมวาในประเทศไทยไมเคยมีรายงานวามี
ท่ีใดสามารถปลูกปาเต็งรังทดแทนใหเหมือนธรรมชาติไดในระยะเวลา 50 ป) ดังนั้น แมวาจะมีงบประมาณรวม 212,669,155 บาท  
แลวมีเวลาปลูก 50 ป ก็ไมใชวาจะทําใหมีการลดคารบอนไดออกไซดได 478,984.583 ตัน เนื่องจากการทําใหสภาพปาใหมีศักยภาพใน
การดูดซับคารบอนไดเทาเดิมภายหลังจากสูญเสียพ้ืนท่ีไป จําเปนตองใชเงินจํานวนมากกวานี้หลายเทาในการบํารุงรักษา 
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ตารางที่ 1  สมการแอลโลเมตรีท่ีใชในการคํานวณหามวลชีวภาพของตนไมในปาธรรมชาติ 

ชนิดปา สมการ ที่มา 

ปาดิบแลง 
ปาดิบเขา 

Ws = 0.0509 (D2H)0.919 

Wb = 0.00893 (D2H)0.977 

Wl = 0.0140 (D2H)0.669 

Wr = 0.0313 (D2H)0.805 

Tsutsumi et al. (1983) 

ปาเบญจพรรณ 
ปาเต็งรัง 

Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 

Wb = 0.003487 (D2H)1.0270 

Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1 

Ogawa et al. (1965) 

ปาดิบชื้น Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 

Wb = 0.006003 (D2H)1.0270 

Wl = (18.0/Wtc + 0.025)-1 

Wr = 0.0264 (D2H)0.7750 

Ogawa et al. (1965) 

ไผ Wc = 0.0691512 (D2H)0.7930 

Wt = 0.0883689 (D2H)0.7703 

Wb+l = Wt-Wc 

Ubonwan et al. (2011) 

เถาวัลย W = 0.8622 D2.021 ชิงชัย และคณะ (2554) 
หมายเหตุ  D คือขนาดเสนผาศูนยกลางท่ีระดับ 1.3 เมตร มีหนวยเปนเซนติเมตร, H คือความสูงท้ังหมดของตนไม (เมตร) W คือ มวล
ชีวภาพของเถาวัลย (กิโลกรัม), WS  คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม), WB คือ มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม), WL คือ มวลชีวภาพ
ของใบ (กิโลกรัม), WR คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม), Wtc คือ มวลชีวภาพของลําตนและกิ่ง (กิโลกรัม), Wc คือ มวลชีวภาพลําตน
ของไผ (กิโลกรัม), Wt คือ มวลชีวภาพท้ังหมดของไผ (กิโลกรัม) และ Wb+l คือมวลชีวภาพใบและกิ่งของไผ (กิโลกรัม) 

ตารางที่ 2  ปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพในปาธรรมชาติของประเทศไทย 

ปาธรรมชาติ ปริมาณคารบอน 
(% ของนํ้าหนักแหง) 

สวนปา ปริมาณคารบอน 
(% ของนํ้าหนักแหง) 

ปาดิบชื้น/ปาดิบแลง 48.07 สัก 47.39 
ปาเบญจพรรณ 49.01 ยูคาลิปตัส 49.88 
ปาเต็งรัง 50.56 อะเคเซีย 49.23 
ปาสน 47.00   
ปาชายเลน 46.76   

ที่มา: ศูนยวิจัยปาไม (2552) 

ตารางที่ 3  สังคมพืชและการใชประโยชนท่ีดินในอุทยานแหงชาติแมวงกและพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก พ.ศ. 2559   

สังคมพืช/การใชประโยชนที่ดิน 
พ้ืนที่ปกคลุมทั้งอุทยานฯ 

(เฮกตาร) 
พื้นที่ในโครงการกอสราง 
เข่ือนแมวงก (เฮกตาร) 

ปาดิบเขา (hill evergreen forest) 2,211.80 - 
ปาดิบชื้น (moist evergreen forest) 935.33 - 
ปาดิบแลง (dry evergreen forest) 35,126.50 - 
ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) 43,362.14 1,030.79 
ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) 5,633.18 545.06 
ปาฟนสภาพ (secondary forest) 248.27 56.56 
ปาริมแมน้ํา (riverine forest) 155.07 100.72 
ไรราง (old clearing area) 850.08 - 
พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (agricultural area) 1,079.29 - 
พ้ืนผิวน้ํา (water body) 78.86 49.55 
รวม 89,680.52 1,782.68 
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ภาพที่ 1  ท่ีต้ังแปลงตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไมเพ่ือประเมินการกักเก็บคารบอน 
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ภาพที่ 3  โครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของสังคมพืชท่ีพบในพ้ืนโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก 

 
ภาพที่ 4  ปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) ในปาชนิดตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสรางเข่ือนแมวงก 
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ภาพที่ 5  การกระจายของปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) เหนือพ้ืนดิน (ซาย) และใตพ้ืนดิน (ขวา) ในพ้ืนท่ีสรางเข่ือนแมวงก 
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ภาพที่ 6  ปริมาณการกักเก็บคารบอนรวม (ตันตอเฮกตาร) บริเวณตาง ๆ ในพ้ืนท่ีโครงการกอสรางเข่ือนแมวงก 

 




