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บทคัดย่อ : คาถามสาคัญเกี่ยวกับการฟื้นตัวกลับเป็นป่าของพื้นที่ที่มนุษย์เข้าไปใช้สอย คือ ใช้เวลานานเท่าใดพื้นที่จึงจะมีสภาพใกล้เคียง
กั บป่าธรรมชาติ การศึก ษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจโครงสร้างของไม้ยืนต้น และวัดปริมาณการกัก เก็ บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
ของต้นไม้ ในป่าเมี่ยงที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ในระยะเวลาต่างกัน โดยเปรียบเทียบใน 4 พื้นที่ คือ ป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็บเกี่ยวอยู่ ป่าเมี่ยง
ที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นาน 15 ปี 25 ปี และป่าธรรมชาติ การสารวจทาโดยวางแปลงเก็บข้อมูล ขนาด 2020 เมตร จานวน 3 แปลงต่อหนึ่ง
พื้นที่ ข้อมูลที่เก็บประกอบด้วยชนิดและขนาดของต้นไม้ (เส้นผ่านศูนย์กลาง > 10 ซม.) นาข้อมูลที่ได้มาคานวณปริมาณมวลชีวภาพโดย
อาศั ย สมการอั ล โลเมตริ ก (Allometric equation) และค านวณปริ ม าณคาร์ บ อน จากการศึ ก ษาพบว่ า ในป่ า ธรรมชาติ มี จ านวน
ชนิดไม้ยืนต้นมากที่สุดคือ 31 ชนิด รองลงมาได้แก่ป่าเมี่ย งที่ปล่อยทิ้งไว้นาน 15 ปี 25 ปี (พบ 22 ชนิดเท่ากั น ) และป่าเมี่ย งที่ยังมี
การเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง (19 ชนิด) ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าดัชนีความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่ พบว่าป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน
25 ปีกั บป่าธรรมชาติ มีค่าความคล้ายคลึงของไม้ยืนต้ นมากที่สุด คือ 67.93 % สาหรับการกั ก เก็ บคาร์บอน ป่าธรรมชาติสามารถ
กักเก็บได้มากที่สุด ที่ 115.10 ± 0.93 ตัน/เฮกแตร์ รองลงมาคือป่าเมี่ยงที่ปล่อยให้รกร้างนาน 25 ปี (96.51 ± 0.93 ตัน/เฮกแตร์) 15 ปี
(93.48 ± 1.35 ตั น /เฮกแตร์ ) และป่ า เมี่ ย งที่ ยั ง มี ก ารเก็ บ เกี่ ย ว (82.78 ± 1.29 ตั น /เฮกแตร์ ) ตามล าดั บ ข้ อ มู ล นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า
หากปล่อยป่ าเมี่ย งทิ้ งร้ างไว้ น านจะมีก ารเก็ บกั ก คาร์ บอนมากขึ้ น แต่ถึงแม้จ ะปล่ อยไว้ 25 ปี องค์ประกอบของไม้ยื น ต้ นก็ ยั ง ห่ า ง
จากการเป็นสภาพป่าเดิม การศึกษานี้สามารถนามาใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อวางแผนฟื้นฟูสภาพป่าเมี่ยงที่ถูกปล่อยให้รกร้าง
ต่อไป
คาสาคัญ : ปริมาณคาร์บอนที่เก็บสะสม ป่าดงดิบเขา วนเกษตร สวนเมี่ยง การสืบต่อพันธุ์ของป่า
Abstract : Tree species composition and aboveground carbon sequestration in trees of abandoned jungle tea
plantations of Mae On District, Chiang Mai Province
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One primary question in the recovery of forested areas affected by anthropogenic land use is how long does it take
for an area to become forest. The objective of this study was to compare tree species composition and the amount
of aboveground carbon stored in trees in abandoned jungle tea plantations at differing times after abandonment.
The four studied areas included an active jungle tea plantation, a 15-year-old and a 25-year-old abandoned jungle
tea plantation, and a natural forest in Ban Mae Kampong, Chiang Mai. In each area, three 2020 m plots were
established and trees found in the plots were counted and identified to species. The amount of carbon storage was
calculated using an allometric equation. The natural forest had the largest number of tree species (31), followed by
the 25-year-old abandoned plantation (22), the 15-year-old abandoned plantation (22) and the active plantation
(19). The tree species composition of the 25-year-old site was 67.9% similar to that of natural forest. The amount of
aboveground carbon storage was highest in the natural forest (115.10 ± 0.93 tons/hectare), followed by the 25-yearold site (96.51 ± 0.93 tons/hectare), the 15-year-old site (93.48 ± 1.35 tons/hectare) and the active jungle tea
plantation (82.78 ±1.29 tons/hectare). The findings showed that the aboveground carbon stored in trees was likely
to increase with the age after abandonment. However, the tree species composition after 25 years is still far from
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that of a natural forest. This study can be used to provide basic information for restoration planning of abandoned
jungle tea plantations.
Keywords : carbon stock, hill evergreen forest, agroforestry, tea garden, forest regeneration

บทนา
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เนื่องจาก
การท าลายป่ า โดยการตั ด ต้ น ไม้ ถางป่ า เผาป่ า ท าให้ ต้ น ไม้ ล ดลงและพื้ น ที่ ป่ า สู ญ เสี ย ศั ก ยภาพในการสร้ า งมวลชี ว ภาพ
และกักเก็บคาร์บอน อีกทั้งยังเป็นการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ (IPCC 2001) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ป่าไม้ไ ปเป็น พื้ นที่ เกษตรกรรมขึ้ นอยู่รู ปแบบการใช้ พื้ นที่ เป็ นหลัก หนึ่งระบบการเกษตรที่ มี แ นวทางการใช้ ที่ดิ น ที่มี ศัก ยภาพ
ในการรองรับและลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอ ากาศคือระบบวนเกษตร (Agroforestry) (Verchot et al. 2007)
ระบบวนเกษตรเป็นรูปแบบการเกษตรหนึ่งที่เป็นการใช้ที่ดินที่ผสมผสานระหว่าง กิ จ กรรมทางด้านป่าไม้และการเกษตรไว้ด้วยกัน
ในพื้นที่เดียวกัน
ป่าเมี่ยง (Jungle tea plantation หรือ tea garden) ถือเป็นระบบวนเกษตรที่มีมานาน ที่บรรพบุรุษของคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ โดยมีการเพาะปลูก พืชเกษตรผสมผสานระหว่างป่า มุ่งหวังเพื่อให้สามารถดารงชีวิต
ร่วมกั บสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตั ว ในพื้ นที่ ป่าเมี่ย งจะมีไ ม้ยืนต้ น ที่ขึ้น ไม่เ ป็ นระเบีย บไม่เ ป็นแถวเป็ นแนว มีก ารปลูก เมี่ย งหรือต้ น ชา
(Camellia sinensis) แซมอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ (พรชัย 2544) ระบบการปลูกเมี่ยงในลักษณะนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนที่
ตั้งถิ่นฐานตั้งแต่ตอนเหนือของไทย และรัฐฉานประเทศพม่า มณฑลยูนานในจีน รวมถึงรัฐอัสสัมในอินเดีย
หลังจากการหยุดทาป่าเมี่ยง การปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งไว้เป็นเวลานาน นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ได้ ความเข้าใจ
ถึงการฟื้นตัวของระบบนิเวศป่าหลังจากการถูกรบกวนจากการทาป่าเมี่ยงในพื้นที่ จึงเป็นสิ่งสาคัญที่สามารถนามาใช้ในการวางแผน
จัดการพื้นที่ เพราะหากพื้นที่ส ามารถฟื้นตัวกลับเป็นป่าไม้ที่สมบูรณ์ได้เร็ว ก็จะเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน เพื่อลดผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การศึกษาในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน การกักเก็บคาร์บอน
เหนือพื้นดิน และ เพื่อเปรียบเทียบลักษณะองค์ ประกอบของไม้ยืนต้นในป่าเมี่ยงที่มีก ารเก็ บใบเมี่ยง ป่าเมี่ยงที่ถูกปล่อยทิ้งร้างและ
ป่าธรรมชาติ

วิธีการ
พื้นที่ศึกษา และการเก็บข้อมูลไม้ยืนต้น
ป่ า ธรรมชาติ และป่ า เมี่ ย งที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ อยู่ ใ นเขตชุ ม ชนบ้ า นแม่ ก าปอง ต าบลห้ ว ยแก้ ว อ าเภอแม่ อ อน
จังหวัดเชียงใหม่ อยู่สูงจากระดับน้าทะเลประมาณ 1,200 เมตร พื้นที่ป่าบริเวณชุมชนบ้านแม่ก าปองส่วนใหญ่จัดเป็นป่าดิบเขาต่ า
พื้นที่ป่าเมี่ยงประกอบด้วยป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็บเกี่ยวใบเมี่ยง และป่าเมี่ยงที่ปล่อยทิ้งร้างไปนานเป็นเวลา 15 ปีและ 25 ปี
ในแต่ละพื้นที่มีการวางแปลงสารวจจานวน 3 แปลงย่อย (3 ซ้า) แต่ละแปลงย่อยมีขนาด 20 x 20 เมตร ไม้ยืนต้นในการศึกษา
นี้กาหนดจากขนาดเส้นรอบวงลาต้นที่ระดับอกไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร (วัดที่ระดับ 1.30 เมตรจากพื้นดิน) บันทึกชนิดของไม้ยืนต้น
ทุ ก ต้ น ในแปลงย่ อ ยทุ ก แปลง และเก็ บ ข้ อ มู ล เส้ น ผ่ า นศู น ย์ ก ลางระดั บ อก (Diameter at breast height: DBH) โดยใช้ ส ายวั ด
และความสูงโดยใช้ไคลโนมิเตอร์ (clinometer) วัดมุมและคานวณเป็นค่าความสูงตามหลักตรีโกณมิติ
การคานวณมวลชีวภาพและปริมาณคาร์บอน
คานวณปริมาณมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน โดยใช้สมการอัลโลเมตริก (Allometric equation) ของ Tsutsumi et al. (1983)
ซึ่งเป็นสมการที่เหมาะสมกับป่าดิบเขา (ศูนย์วนศาสตร์ชุมชน, 2556) โดยมวลชีวภาพเหนือพื้นดินคานวณได้ ดังนี้
WS (ลาต้น) = 0.0509 · (D2H)0.919
WB (กิ่ง) = 0.00893 · (D2H)0.977
WL (ใบ) = 0.0140 · (D2H)0.669
โดย W คือ มวลชีวภาพ (กิโลกรัม) D คือเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก (DBH) (เซนติเมตร) และ H คือความสูงของต้นไม้ (เมตร)
การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน
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จากนั้นนาข้อมูลปริมาณมวลชีวภาพที่ได้มาคานวณปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บ โดยน้าหนักคาร์บอนในมวลชีวภาพมีค่าเป็นร้อยละ
47 ของมวลชีวภาพ (UNFCCC 2015) และนามาหาความสัมพันธ์ระหว่างอายุหลังการปล่อยทิ้งร้างกับปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินโดย
ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้น (Simple linear regression)
การศึกษาองค์ประกอบของไม้ยืนต้น
รวบรวมข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบความหลากชนิดของไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่ และคานวณดัชนีความคล้ายคลึงของชนิดไม้ยืนต้น
โดยคานวณตามวิธีการของ Sørensen (1948) (อ้างอิงจาก Southwood and Henderson 2000) นอกจากนั้นเพื่อศึกษาองค์ประกอบ
และความเด่นของไม้ยืนต้น มีการคานวณค่าดัชนีความสาคัญ (Importance Value Index: IVI) ซึ่งเป็นดัชนีที่ทางนักการป่าไม้ได้บัญญัติ
ขึ้น (สมศักดิ์ 2520) ค่า IVI เป็นผลรวมของค่าความหนาแน่นสัมพัทธ์ค่าความถี่สัมพัทธ์และค่าความเด่นสัมพัทธ์เป็นค่าที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการครอบครองพื้นที่ของไม้ยืนต้นแต่ละชนิด ชนิดใดที่มีค่า IVI สูงแสดงว่าชนิดนั้นเป็นไม้เด่นและมีปริมาณเนื้อไม้ในพื้นที่
มากค่าต่าง ๆ ที่ใช้ในการคานวณ IVI มีดังนี้

ความถี่สัมพัทธ์ (%)

=

ค่าความถี่ของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของค่าความถี่ของพืชทุกชนิด

ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (%) =

ความหนาแน่นของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของความหนาแน่นของพืชทุกชนิด

ความเด่นสัมพัทธ์ (%)

ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชชนิดนั้น x 100
ผลรวมของพื้นที่หน้าตัดของพืชทุกชนิด

=

ผลการศึกษา
1. ปริมาณมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน
จากการวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณมวลชี ว ภาพ และการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนเหนื อ พื้ น ดิ น บริ เ วณพื้ น ที่ ป่ า เมี่ ย งและป่ า ธรรมชาติ
ชุ ม ชนบ้ า นแม่ ก าปอง พบว่ า ป่ า เมี่ ย งที่ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ร้ า งจะมี ก ารสะสมมวลชี ว ภาพเพิ่ ม ขึ้ น ตามระยะเวลา แต่ ป่ า เมี่ ย งทั้ ง 3 พื้ น ที่
ก็ยังมีปริมาณมวลชีวภาพ และปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินน้อยกว่าป่าธรรมชาติ (ตารางที1่ , ภาพที่ 1)
จากการวิเคราะห์โ ดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นพบว่า ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินเพิ่มขึ้นตามอายุที่ ป่าเมี่ย งถูก ทิ้งร้าง
(Y = 83.43 + 0.56X, R2 = 96.15) แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะทิ้งป่าเมี่ยงให้ร้างถึง 25 ปี ปริมาณการสะสมคาร์บอนก็ยังไม่ใกล้เคียง
กั บป่าธรรมชาติ (ภาพที่ 1) จากสมการสมการถดถอยเชิงเส้น อาจใช้เวลาอย่างน้อย 56 ปี ที่ป่าเมี่ย งทิ้งร้างจะมีปริมาณการสะสม
คาร์บอนใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ ณ ปัจจุบัน (ใช้ 115.10 ตัน/เฮกแตร์ ของป่าธรรมชาติในการคานวณ)
ป่าเมี่ยงที่ถูกทิ้งร้างไว้ถือได้ว่าเป็น พื้นที่ที่กาลังฟื้นตัวตามธรรมชาติโดยการเพิ่มขึ้นของปริมาณคาร์บอนตามอายุที่ถูกทิ้งร้าง
มี ค วามความสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Kaewkrom et al. (2011) ที่ ไ ด้ เ ปรี ย บเที ย บปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพ
ระหว่างป่าที่มีการฟื้นตัวจากพื้นที่เกษตรกับป่าธรรมชาติ โดยพบว่าป่าธรรมชาติมีปริมาณคาร์บอนมากกว่าป่าที่ มีการฟื้นตัวการเพิ่มขึ้น
ของการปริมาณคาร์บอนตามระยะเวลาที่ป่าเมี่ยงถูกทิ้งร้าง แสดงให้เห็นว่าหลังจากการรบกวนโดยมนุษย์หยุดลง ไม้ยืนต้นที่มีอยู่ในพื้นที่
มีการเจริญเติบโต และไม้ยืนต้นชนิดอื่น ๆ ก็สามารถเข้ามาเจริญในพื้นที่ได้เพิ่มขึ้น
2. ความหลากชนิดของไม้ยืนต้น
ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง มีจานวนชนิดของไม้ยืนต้นน้อยที่สุดคือ 19 ชนิด จานวนชนิดของไม้ยืนต้นที่พบมีจานวนเพิ่มขึ้น
หลังจากป่าเมี่ยงถูก ทิ้งร้าง ป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน 15 ปี ป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน 25 ปีมีจานวนชนิดไม้ยืนต้นเท่ากั น (22 ชนิด) และป่า
ธรรมชาติมีจานวนชนิดไม้ยืนต้นมากที่สุดคือ 31 ชนิด (ตารางที่ 1)
การพบชนิดที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อป่าเมี่ยงถูกปล่อยทิ้งร้าง สอดคล้องกับการศึกษาของพรชัย (2544) ที่ศึกษาจานวนชนิดของ
ไม้ยืนต้น โดยพบว่าในป่าเมี่ย งมี ไม้ยืนต้น 44 ชนิด ส่วนในป่าธรรมชาติ มีจานวน 50 ชนิด หากพิจ ารณาในส่วนของป่าเมี่ยงที่ยังมี
การเก็ บ ใบเมี่ ย งกั บ ป่ า เมี่ ย งที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า ง จะพบว่ า ป่ า เมี่ ย งที่ ถู ก ทิ้ ง ร้ า งมี จ านวนชนิ ด ไม้ ยื น ต้ น มากกว่ า ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ไม้ ยื น ต้ น
เข้ามาครอบครองพื้นที่มากขึ้น
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3. ความคล้ายคลึงของชนิดไม้ยืนต้น (ตามการปรากฏของชนิดในพื้นที่)
เมื่อพิจารณาความคล้ายคลึงกันระหว่างป่าธรรมชาติกับพื้นที่ป่าเมี่ยงทั้งสามพบว่าป่าเมี่ยงที่ทิ้งร้างนาน 25 ปีมีความคล้ายคลึง
ของไม้ยืนต้น กั บป่าธรรมชาติ มากที่สุดรองลงมาได้แก่ป่าเมี่ย งที่ทิ้งร้างนาน 15 ปีและป่าเมี่ยงที่ยังมีการเก็ บเกี่ยวใบเมี่ยงตามลาดับ
(ตารางที่ 2) ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งร้างจะทาให้แนวโน้มขององค์ประกอบของชนิดไม้ยืนต้นใกล้เคียงกับ
ป่าธรรมชาติมากขึ้น
พื้นที่วนเกษตรที่ปล่อยให้รกร้างไปเป็นเวลานานจะมีก ารเปลี่ย นแปลงของโครงสร้างไม้ยืนต้น โดยมีแนวโน้ม ใกล้เคีย งกับ
ป่าธรรมชาติ ทั้งนี้เป็นผลมาจากสภาพพื้นที่ป่าเมี่ยงที่ถูก ทิ้งร้างจะมีการเจริญเติบโตของต้นกล้า ไม้ยืนต้นหลายๆชนิด โดยแหล่งของ
ไม้ยืนต้นอาจมาจากเมล็ดการสะสมอยู่ดิน (Soil seed bank) (Dalling and Denslow 1998) หรือจากเมล็ดที่ถูกแพร่กระจายมาจาก
พื้นที่ใกล้เคียง (Wunderle, 1998) ในทางกลับกันต้นกล้าไม้ยืนต้นในป่าเมี่ยงที่ยังคงมีการเก็บใบเมี่ยง อาจไม่สามารถเติบโตได้ เนื่องจาก
เกษตรกรป่ า เมี่ ย งจะมี ก ารก าจั ด วั ช พื ช เมื่ อ ใกล้ ฤ ดู เ ก็ บ ใบเมี่ ย ง การก าจั ด วั ช พื ช อาจมี ผ ลท าลายต้ น กล้ า ของไม้ ยื น ต้ น ไปด้ ว ย
(พรชัย 2544)
4. องค์ประกอบของชนิดและความเด่นของไม้ยืนต้น
ความหลากชนิด จานวนวงศ์ และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นที่พบในพื้นที่ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาที่ป่าเมี่ยงถูกปล่อย
ทิ้งร้าง (ตารางที่ 1) เมื่อพิจารณาตามค่าดัชนีความสาคัญ (IVI) ของชนิดไม้ที่มีความเด่น 5 อันดับแรก พบว่า ในแต่ละพื้นที่
มีองค์ประกอบต่างกันโดยยังมีบางชนิดที่พบซ้ากัน ไม้ยืนต้นที่มีค่า IVI สูงและพบในทุกพื้นที่ศึกษา คือ Schima wallichii Choisy
(ทะโล้) รองลงมาคือ ไม้ยืนต้นในวงศ์ Fagaceae (วงศ์ก่อ) (ตารางที่ 3)
ผลการศึกษาที่พบไม้เด่นเป็น S. wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรป่าเมี่ยงจะเก็บรักษาไม้ยืนต้น
บางชนิดไว้ในพื้นที่ ชลาทรและคณะ (2548) ที่ได้ศึกษาในพื้นที่ป่าเมี่ยง อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าเกษตรกรป่าเมี่ยงส่วนใหญ่
จะนิ ย มรั ก ษา S. wallichii และไม้ ใ นวงศ์ Fagaceae เช่ น Castanopsis diversifolia (ก่ อ แป้ น ) Castanopsis acuminatissima
(ก่อเดือย) (Castillo 1990) เพราะไม้กลุ่มนี้ให้พลังงานความร้อนสูง ซึ่งจะสามารถนามาเป็นฟืนในการนึ่งเมี่ยงได้ โดยเฉลี่ยเกษตรกร
ป่าเมี่ยงใช้ไม้ฟืนประมาณ 25 ลูกบาศก์เมตร ต่อครอบครัวต่อปี

บทสรุป
การทาป่าเมี่ยงจัดเป็นวนเกษตรที่ไม่มีการตัดไม้ออกจากพื้นที่ทั้งหมด ในพื้นที่บ้านแม่กาปอง ไม้สาคัญที่พบทั้งในป่าธรรมชาติ
และป่าเมี่ยง คือ Schima wallichii และไม้ในวงศ์ Fagaceae หลังจากเกษตรกรหยุดเก็บเกี่ยวเมี่ยงจากพื้นที่ และปล่อยป่าเมี่ยงทิ้งร้าง
มวลชีวภาพของไม้ยื น ต้ นและปริ ม าณการกั ก เก็ บ คาร์ บอนเหนื อ พื้น ดิ น ในป่าเมี่ย งจะมี ปริ มาณเพิ่ มขึ้ น ตามระยะเวลาที่ ถูก ทิ้ ง ร้ า ง
การเพิ่มขึ้นของการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดิน สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในด้านองค์ประกอบของไม้ยืนต้น โดยความหลากชนิด
และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นตามอายุที่ถูกทิ้งร้าง แต่ทั้งนี้การปล่อยป่าเมี่ยงให้ทิ้งร้างและฟื้นตัวตามธรรม ชาติ
เป็นเวลา 25 ปี ก็ไม่สามารถเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนเหนือพื้นดินให้เข้าใกล้กับป่าธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่า การฟื้นตัวตามธรรมชาติให้มี
สภาพเป็นป่าดังเดิมต้องอาศัยอาศัยระยะเวลานาน (> 50 ปี) ดังนั้นหากต้องการฟื้นฟูระบบนิเวศและเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอน
ของพื้นที่หลังจากหยุดเก็บเกี่ยว การปรับพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมกับการฟื้นตัวตามธรรมชาติ (Accelerate Natural Regeneration: ANR)
หรือการนาไม้ยืนต้นเข้าไปปลูกเสริมในพื้นที่จึงเป็นทางเลือกสาหรับการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ นอกจากนั้นในอนาคตหากมีการส่งเสริมการขาย
คาร์บอนเครดิต ก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ของคนในชุมชน ควบคู่ไปกับการรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ด้วย
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ตารางที่ 1 มวลชีวภาพเหนือพื้นดิน จานวนชนิด จานวนวงศ์ และความหนาแน่นของไม้ยืนต้นในพื้นที่ศึกษา
ชนิดพื้นที่

จานวนชนิดที่พบ

จานวนวงศ์ที่พบ

ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง

มวลชีวภาพ
(ตัน/เฮกแตร์±SE)
176.14 ± 2.75

19

12

ความหนาแน่นของไม้ยืนต้น
(ต้น/เฮกแตร์)
275

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 15 ปี

198.89 ± 2.88

22

12

650

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 25 ปี

205.33 ± 1.97

22

14

700

ป่าธรรมชาติ

244.89 ± 1.99

31

19

841

ภาพที่ 1 ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้นเพิ่มขึ้นเมื่อป่าเมี่ยงถูกทิ้งร้าง(Y = 83.43 + 0.56X, R2 = 96.15) เปรียบเทียบกับ
ปริมาณคาร์บอนเหนือพื้นดินของไม้ยืนต้น ในป่าธรรมชาติ) (ค่าเฉลี่ย ±SE)

ตารางที่ 2 ความคล้ายคลึง (%) ของชนิดไม้ยืนต้นในแต่ละพื้นที่
ป่าเมี่ยงที่มีการเก็บใบเมี่ยง

ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 15 ปี

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 15ปี

34.15

ป่าเมี่ยงทิ้งร้างนาน 25ปี

39.02

54.55

ป่าธรรมชาติ

40.00

41.51

ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง 25 ปี

67.93

การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3
15-17 มิถุนายน 2559 โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน จังหวัดน่าน

101

ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความสาคัญ (IVI: %) ของชนิดที่มีความเด่นสูงสุด 5 ชนิดแรกของแต่ละพื้นที่
ชนิด

วงศ์

Balakata baccata (Roxb.) Esser

Euphorbiaceae

Camellia sinensis (L.) Kuntze

Theaceae

Castanopsis diversifolia (Kurz) King ex Hook.f.

Fagaceae

Cinnamomum verumJ. Presl

Lauraceae

Eurya acuminata DC.

Pentaphylacaceae

ป่าเมี่ยงที่มี ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง ป่าเมี่ยงทิ้งร้าง
ป่า
การเก็บใบเมี่ยง นาน 15 ปี
นาน 25 ปี ธรรมชาติ
7.59
6.96
10.68
7.76

Lithocarpus polystachyus (Wall.ex A.DC.) Rehder Fagaceae

10.9

Pterocarpus indicus Willd.

Fabaceae

Quercus kingiana Craib

Fagaceae

Schima wallichii Choisy

Theaceae

17.06

Styrax benzoides Craib

Styracaceae

6.49

Unknown sp. 1

Fagaceae

7.45

Unknown sp. 2

Theaceae

7.87

Unknown sp. 3

Elaeocarpaceae

Others
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10.97
6.85

8.26

8.03

9.75

10.57
5.49
9.9

10.33

16.6

6.81
50.45

proceedings of the 3rd National Meeting on Biodiversity Management in Thailand
June 15-17, 2016The Impress Nan Hotel, Nan Province, Thailand

56.89

57.41

48.93

