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บทคัดยอ : การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินปริมาณกักเก็บคารบอน ซึ่งเปนนิเวศบริการและทุนทางธรรมชาติประการหนึ่ง
ของระบบนิเวศ ในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยดําเนินการสํารวจดวยวิธีก ารสุม
ตัวอยางแบบ point sampling โดยแตละจุดสุมตัวอยางหางกันอยางเปนระบบ 250 x 500 เมตร ทั่วทั้งพื้นที่น้ําทวมถึงหากมี ก าร
กอสรางเขื่อนแมวงก รวม 144 จุด ขอมูลดังกลาวนํามาประเมินปริมาณการกักเก็บคารบอน ควบคูกับแผนที่การปกคลุมของสัง คมพืช
ป พ.ศ. 2559 ที่แปลตีความจากภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 8 ผลการศึกษา พบวาในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก มีปริมาณ
การกั ก เก็ บ คาร บ อนในป า เต็ ง รั ง ป า เบญจพรรณ ป า รุ น สอง และป า ริ ม แม น้ํ า 130,632.159 ตั น คิ ด เป น ปริ ม าณการดู ด ซั บ
กาซคารบอนไดออกไซด (CO2) 478,984.583 ตัน มีมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต 212,669,155 - 549,395,316 บาท
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Carbon sequestration at Mae Wong Dam construction project, Nakhon Sawan and Kamphaeng Phet provinces
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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
โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก จังหวัดนครสวรรคและกํา แพงเพชร ของกรมชลประทาน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติแ ม ว งก
มีความเปนมาที่ยาวนานและเปนที่สนใจขององคกรตาง ๆ ทั้งฝายสนับสนุนและฝายคัดคานการกอสราง เพราะมีผลทําใหเกิดการสูญเสีย
พื้นที่ปาไมอันเปนแหลงที่อยูอาศัยของสัตวปาหายากในระดับสากลและขัดแยงกับนโยบายในการเพิ่มพื้นที่ปาไมของประเทศ ถึงแมจะมี
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมตามกระบวนการทางกฎหมายไปแลว แตพบวาขอมูลประการหนึ่งที่รายงานการศึกษาดังกลาวไมมีการ
กลาวถึงในครั้งแรก ๆ คือ การสูญเสียตนทุนทางธรรมชาติ (natural capital) และนิเวศบริการ (ecosystem service) ของปา เพื่อใช
เปนขอมูลในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการ ซึ่งในสวนของทุนธรรมชาติประการหนึ่ง ที่มีความสําคัญระดับสากลคือการเปนแหลง
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กักเก็บคารบอนในธรรมชาติ และการใหน้ําจากระบบนิเวศ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดตระหนักถึงขอมูลเหลานี้จึ งได
ดําเนินการศึกษาและประเมินมูลคาความสูญเสีย ซึ่งในรายงานนี้จะนําเสนอเฉพาะในประเด็นการเปนแหลงกักเก็บคารบอนเทานั้น

วิธีการ
พื้นที่ศึกษาวิจัย
ทําการศึกษาในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร ตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 – กุมภาพันธ
2560
การจัดทําแผนที่สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดิน
ใช ภ าพถ า ยดาวเที ย มแลนด แซท (Landsat) 8 ดาวน โ หลดจากเวปไซต ของ U. S. Geological Survey (USGS) :
https://www.usgs.gov/ นํามาดําเนินการแปลตีความดวยสายตา (Visual interpretation) ผานโปรแกรมดานสารสนเทศภูมิศ าสตร
ArcGIS และทําการตรวจสอบภาคสนาม โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก ไดใชขอมูลการสํารวจแจงนับไมทั้ง 144
จุด เปนจุดตรวจสอบผลการแปลตีความภาพถายดาวเทียมดังกลาวดวย
การสํารวจแจงนับไม (forest inventory)
วิธีการสํารวจ
การศึกษาครั้งนี้ ไดเลือกใชวิธีการสํ ารวจทรัพ ยากรป าไมแบบ point sampling หรือ variable-plot sampling ซึ่งมีการ
กําหนดตําแหนงจุดสุมตัวอยางหรือ sampling point เชนเดียวกับการเลือกจุดศูนยกลางแปลงตัวอยาง (sampling plot) ในวิธีการ
สํารวจโดยใชแปลงตัวอยางวงกลม มีจุดศูนยกลางแปลงอยางเปนระบบ (systematic) โดยเลือกใชเครื่องมือรีเลสโคป (relascope)
ที่ประดิษฐขึ้นใชเองเปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ โดยประดิษฐใหมีขนาดของคาคงที่พื้นที่หนาตัด (Basal Area Factor; BAF)
มีคาเทากับ 3 ตามรายงานการศึกษาของ ธรรมนูญ (2541) ซึ่งเปนขนาดความกวางของชองมองในเครื่องมือรีเลสโคปที่สัมพันธกับขนาด
ความโตของตนไมและระยะหางจากจุดสุมตัวอยางไปยังตนไม โดยตนไมที่มองเห็นวามีขนาดโตกวาชองที่กําหนดจะเปนตนไมที่นับเปนไม
ในแปลง และจํานวนตนไมที่นับไดในแตละแปลงคูณดวยคา BAF จะเปนคาพื้นที่หนาตัดของหมูไมตอเฮกตาร
การสํารวจในแตละจุดสุมตัวอยาง สําหรับการนับตนไมเมื่อใชเครื่องมือรีเลสโคป จะนับเฉพาะตนที่มีขนาดความโตมากกวา
ความกวางของชองสองบนเครื่องมือรีเลสโคปและเปนตนไมที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับอกตั้งแต 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไปเทานั้น
(ธรรมนูญ, 2541) และทําการสํารวจไมหนุม (ขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับอกนอยกวา 4.5 เซนติเมตร และมีความสูงตนไมมากกวา
1.30 เมตร) โดยใชรัศมีวงกลม 5 เมตร และสํารวจกลาไม (ความสูงตนไมนอยกวา 1.30 เมตร) โดยใชรัศมี 2 เมตร
ที่ตั้ง และจํานวนแปลงตัวอยาง
ที่ตั้งจุดวางแปลงตัวอยางไดกําหนดอยางเปนระบบ (systematic) โดยใชโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) กําหนด
ระยะหางระหวางแปลงเทากับ 500 เมตรตามทิศเหนือ - ใต และระยะหาง 250 เมตร ตามทิศตะวันออก - ตะวันตก จํานวน 144 แปลง
ตัวอยาง (ภาพที่ 1)
การวิเคราะหขอมูล
จํ า นวนต น ไม (ต น ต อ เฮกตาร ) ในแต ล ะแปลง ใช ส มการคํ า นวณจํ า นวนต นไม สํา หรั บ การสํ า รวจแบบ point sampling
ตามวิธีการของ Kuusela (1966) อางโดย ธรรมนูญ (2541) ดังนี้
BAF
N
=
dbh 2
(
) 10,000
4
เมื่อ dbh คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับอก มีหนวยเปนเซนติเมตร โดยทําการวิเคราะหหาจํานวนตนแยกเปนรายชนิด
จะไดจํานวนตนไมแตละชนิดตอเฮกตาร
สําหรับสังคมพืชอื่น ๆ ในเขตอุทยานแหงชาติแมวงก นอกเขตพื้นที่น้ําทวม (หากมีการสรางเขื่อนแมวงก) ไดแก ปาดิบเขา
ปาดิบชื้น และปาดิบแลง ไดใชขอมูลดิบของสํานักอุทยานแหงชาติ ซึ่งไดทําการสุมวางแปลงตัวอยางชั่วคราว ขนาด 30 x 60 เมตร
ไวเมื่อป พ.ศ. 2556 จํานวน 3 แปลง โดยมีที่ตั้งแปลงตัวอยางตามขนาดพิกเซล (pixel) ในภาพถายดาวเทียมแลนดแซท 7 ที่พิกัดมุม
ลางซายที่ 512314E 1778743N, 514140E 1778203N และ 533643E 1757212N ตามลําดับ นํามาวิเคราะหมวลชีวภาพและปริมาณ
คารบอน
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การวิเคราะหปริมาณมวลชีวภาพและคารบอนของไมยืนตน
การประมาณคามวลชีวภาพ
การประมาณค ามวลชีว ภาพของตน ไม ในพื้ นที่ ทํ าการศึก ษา โดยแบงเปนมวลชีว ภาพที่อ ยูเ หนื อพื้น ดิน (Above ground
biomass) และมวลชีวภาพใตพื้นดิน (Below ground biomass) ในสวนของมวลชีวภาพเหนือพื้นดินแยกออกเปน มวลชีวภาพของไม
ยืนตน (tree) ไมหนุม (sapling) กลาไม (seedling) และไผ (bamboo)
การประมาณคามวลชีวภาพของไมยืนตน (tree) ในสวนที่อยูเหนือพื้นดิน ใชวิธีการศึกษาความสัมพันธระหวางขนาดความโต
ของลําตนกับความสูง โดยนําคาความโตเสนผาศูนยกลางที่ระดับความสูงเพียงอก (DBH) และความสูงทั้งหมด (total height) ซึ่งความ
สูงทั้งหมดของตนไมหาไดจากการวัดโดยใชไมวัดความสูงโดยตรง และนํามาหาความสัมพันธโดยใชสมการแอลโลเมตรี ซึ่งจะแยกตาม
ชนิดสังคมพืชตาม (ตารางที่ 1)
สําหรับสังคมพืชที่ไมมีสมการแอลโลเมตรีสําหรับประมาณคามวลชีวภาพใตพื้นดินของตนไมไดเลือกใชสมการของ 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
มวลชีวภาพที่คํานวณไดจะเปนมวลชีวภาพตอตนของตนไมซึ่งจะตองนําคาที่ไดนี้ไปคูณกับจํานวนตน (ตน/เฮกตาร) เพื่อใหได
มวลชีวภาพทั้งหมดของตนไม มีหนวยเปนตันตอเฮกตาร ทําการรวมมวลชีวภาพของตนไมเพื่อนําไปหาคาเฉลี่ย โดยมวลชีวภาพเหนือ
พื้นดิน 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 พรอมทั้งชั่งน้ําหนักสด หลังจากนั้นนําไปอบแหงในตูอบพรรณไมที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส จํานวน 72 ชั่วโมง หรืออบจนน้ําหนักคงที่ แลวทําการชั่งน้ําหนักแหง เพื่อคํานวณหาปริมาณความชื้ นในรูปรอยละจากน้ํา หนัก
สดและน้ําหนักแหง เมื่อไดเปอรเซ็นตความชื้นก็สามารถนําไปหามวลชีวภาพไดจากสูตรดังนี้
เปอรเซ็นตความชื้น = น้ําหนักสด (กรัม) – น้ําหนักแหง (กรัม) × 100
น้ําหนักแหง(กรัม)
มวลชีวภาพ/น้ําหนักแหง =
100 × น้ําหนักสด (กรัม)
(เปอรเซ็นตความชื้น + 100)
มวลชีวภาพที่ไดจากการคํานวณนี้จะแยกเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ซึ่งจะตองนํามวลชีวภาพนี้ไปหารดวย
จํานวนตนไมตัวอยางทั้งหมดที่ทําการเก็บตัวอยาง เพื่อเปลี่ยนใหเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก ตอตนมีหนวยเปนกรัม
จากนั้นจึงนําคาที่ไดนี้ไปคูณกับจํานวนตนของไมหนุมแตละชนิดที่สํารวจพบ ซึ่งจะไดเปนมวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และราก โดยทํา
การเปลี่ยนหนวยใหเปนตันตอเฮกแตรดวยการนํามวลชีวภาพของใบ กิ่ง ลําตน และรากที่คํานวณไดดังกลาว คูณ 100 หารดวยพื้นที่ πr2
(ไม ห นุ ม r = 5, กล า ไม r = 2) ทํ า การรวมค า มวลชีว ภาพของไมห นุม แต ละชนิด เพื่ อนํ าไปหาค า เฉลี่ย เมื่ อ กํ า หนดให D คื อ ขนาด
เสนผาศูนยกลางลําตนที่ระดับอก (เซนติเมตร) H คือ ความสูงทั้งหมดของตนไม (เมตร) Ws คือมวลชีวภาพของลําตน (กิโลกรัม) Wb คือ
มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม) Wl คือมวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม) และ Wr คือ มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม)
การสะสมคารบอน
ประเมินการกักเก็บคาร บอนในมวลชีวภาพตาง ๆ ทั้งในสวนที่อยูเหนือพื้นดิน และสวนที่อยูใตพื้นดิน ของตนไม ในแปลง
ตัวอยาง โดยคํานวณจากคามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง (IPCC, 2006 อางโดย สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุ
พืช, 2557) คูณกับมวลชีวภาพเหนือพื้นดินและมวลชีวภาพใต พื้นดิน ของตนไม โดยจะใชคาปริมาณคาร บอน (% ของน้ําหนักแห ง )
ของศูนยวิจัยปาไม (2552) ซึ่งเปนคาที่แสดงเปนคามาตรฐานตามคณะกรรมการระหวางรัฐบาล วาดวยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC) ตาม (ตารางที่ 2) สวนสังคมพืชที่ไมมีคาปริมาณคารบอน จะใช
คามาตรฐานซึ่งเทากับ รอยละ 47 ของน้ําหนักแหง และคํานวณคาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) จากคาคารบอน (C) โดยใช
สมการของ IPCC (2006) คือ คาการดูดซับคารบอนไดออกไซด (CO2) = คารบอน (C) x 3.6667
เมื่อไดขอมูลการสะสมคารบอนของแตละสังคมพืช จากนั้นจึงนํามาทําแผนที่แสดงปริมาณการสะสมคารบอนโดยใชโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิ ศาสตร (Geographic Information System; GIS) เพื่ อ จั ด ทํ าแผนที่ เสนชั้นระดั บ (contour line) แสดงปริมาณ
คารบอนที่สะสมอยูเหนือพื้นดิน คารบอนที่สะสมอยูใตพื้นดิน และปริมาณการสะสมคารบอนรวม พรอมทั้งคํานวณปริมาณคารบอนที่
สะสมอยูทั้งพื้นที่ โดยใชแบบจําลองคารบอน (Invest Carbon Storage and Sequestration model) ของเครื่องมือ 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
การใชประโยชนที่ดินในอุทยานแหงชาติแมวงก จังหวัดนครสวรรคและจังหวัดกําแพงเพชร โดยการแปลตีความจากภาพถา ย
ดาวเทียม แลนดแซท (Landsat) 8 ที่บันทึกภาพ พ.ศ. 2559 ประกอบดวยรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน 10 รูปแบบ คือ ปาดิบเขา
(hill evergreen) ป า ดิ บ ชื้ น (moist evergreen forest) ป า ดิ บ แล ง (dry evergreen forest) ป า เบญจพรรณ (mixed deciduous
forest) ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาฟนสภาพ (secondary forest) ปาริมแมน้ํา (riverine forest) ไรราง (old clearing
area) พื้นที่เกษตรกรรม (agriculture area) และผิวน้ํา (water body) และพบวาในพื้นที่บริเวณที่น้ําทวมหากมีการสรางเขื่อนแม วงก
มีสังคมพืชหลัก 4 ชนิด คือ ปาเต็งรัง (dry dipterocarp forest) ปาเบญจพรรณ (mixed deciduous forest) ปารุนสองหรือปาฟน
สภาพ (secondary forest) และปาริมแมน้ํา (riverine forest) ซึ่งมีขนาดพื้นที่ปกคลุม เปน 545.06 1,030.79 56.56 และ 100.72
เฮกตาร ตามลําดับ สวนพื้นที่อีก 49.55 เฮกตาร คือพื้นที่ผิวน้ํา รายละเอียดดัง (ภาพที่ 2) และ (ตารางที่ 3)
2. โครงสรางปาบริเวณพื้นที่สรางเขื่อนแมวงก
การวิเคราะหโครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของปาเต็งรังและปาเบญจพรรณในบริเวณพื้นที่โครงการ
กอสรางเขื่อนแมวงก พบวามีการกระจายเปน รูป ตัว แอล (L - shape) ซึ่งเปนลักษณะของปา แบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged)
ซึ่งแสดงใหทราบวาปาบริเวณนี้มีหลายชวงอายุไมที่มีการทดแทนอยูตลอดเวลาแสดงถึงศักยภาพที่ยังมีความสมบูรณ สวนโครงสรางของ
ปารุนสอง เปนโครงสรางปาแบบสงวน (reserve form) ซึ่งไดรับการรบกวนโดยการทําไมในอดีต (พงษศักดิ์, 2538) และมีไมขนาดเล็กที่
กําลังฟนสภาพ แสดงถึงศักยภาพที่จะเปนปาสมบูรณตอไปในอนาคต สวนโครงสรางของปาริมแมน้ํา มักถูกรบกวนโดยกระแสน้ําหลาก
ในชวงฤดูฝนและสภาพดินริมน้ํา ทําใหไมพบไมยืนตนขนาดใหญมีเพียงไมยืนตนขนาดเล็กและจําพวกหญาพง (ภาพที่ 3)
3. ปริมาณการกักเก็บคารบอนในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก
พบวาในอุทยานแหงชาติแมวงก มีปริมาณการกักเก็บคารบอน 6,339,086.93 ตัน ซึ่งในจํานวนนี้กักเก็บอยูในพื้นที่ที่เปน
บริเวณน้ําทวมหากมีการสรางเขื่อนแมวงก จํานวน 130,632.159 ตัน โดยเก็บอยูในพื้นที่ปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริม
แมน้ํา คิดเปนปริมาณ 50,599.915 74,408.607 3,198.372 และ 2,425.265 ตามลําดับ และพบวาสังคมพืชปาเต็งรัง เปนพื้นที่กัก
เก็บคารบอนไวไดมากที่สุด รองลงมาคือปาเบญจพรรณ ปารุนสอง และปาริมแมน้ํา ตามลําดับ (ภาพที่ 4 ถึงภาพที่ 6)
4. มูลคาของคารบอน
คารบอนในพื้นที่สรางเขื่อน 130,632.159 ตัน เมื่อคิดเปนปริมาณการดูดซับกาซคาร บอนไดออกไซด (CO2) มีคาเทากั บ
478,984.583 ตัน ซึ่งหากจะคิดเปนมูลคาการซื้อขายคารบอนเครดิต โดยใชอัตราราคาซื้อขายในตางประเทศ ประมาณ 12 ยูโรตอตัน
(ตลาดคารบอน, 2010) เมื่อใชอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 37 บาทตอ 1 ยูโร จะคิดเปนอัตราซื้อขาย 444 บาทตอตัน พบวาเปนมูลคา
212,669,155 บาท
ในตางประเทศที่พัฒนาแลว เชน ประเทศในแถบยุโรป มีการเก็บภาษีคารบอนที่ประมาณ 31 ยูโรตอตันคารบอนไดออกไซด
ซึ่งหากนําตัวเลขดังกลาวมาใชเปนบรรทั ดฐานประเมินความสูญเสีย คารบ อนไดออกไซดในพื้น ที่ส รางเขื่อนแมวงก ก็อาจจะมากถึ ง
549,395,316 บาท
พงษศักดิ์ (2538) กลาววา ปาที่มีโครงสรางแบบหลายชั้นอายุ (uneven-aged stand) ตองประกอบดวยหมูไมที่มีอายุตั้งแต
1 ถึง 50 ป ประกอบอยู ซึ่งโครงสรางปาในพื้นที่ตามผลการศึกษาขอ 1 มีลักษณะดังกลาวนี้ดวย ดังนั้นการปลูกปาเพื่อใหไดปริมาณ
คารบอนสะสมตามที่เปนอยูในปจจุบัน จึงตองใชระยะเวลาอยางนอย 50 ป ในการปลูกฟนฟู (ถึงแมวาในประเทศไทยไมเคยมีรายงานวามี
ที่ใดสามารถปลูกปาเต็งรังทดแทนใหเหมือนธรรมชาติไดในระยะเวลา 50 ป) ดังนั้น แมวาจะมีงบประมาณรวม 212,669,155 บาท
แลวมีเวลาปลูก 50 ป ก็ไมใชวาจะทําใหมีการลดคารบอนไดออกไซดได 478,984.583 ตัน เนื่องจากการทําใหสภาพปาใหมีศักยภาพใน
การดูดซับคารบอนไดเทาเดิมภายหลังจากสูญเสียพื้นที่ไป จําเปนตองใชเงินจํานวนมากกวานี้หลายเทาในการบํารุงรักษา

BioD4 การประชุมวิชาการการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแหงชาติ ครั้งที่ 4
21 – 23 มิถุนายน 2560 โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
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บทสรุป
หากโครงการกอสรางเขื่อนแมวงกดําเนินการในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงก ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับทรัพยากรปาไม จะไม
เปนเพียงแคปริมาณเนื้อไมและการสูญเสียถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาเทานั้น แตยังสูญเสียตนทุนทางธรรมชาติในระดับสากลที่มีมูลค า
มหาศาลและยากตอการฟนฟูสภาพ
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ตารางที่ 1 สมการแอลโลเมตรีที่ใชในการคํานวณหามวลชีวภาพของตนไมในปาธรรมชาติ
ชนิดปา
ปาดิบแลง
ปาดิบเขา

สมการ
ที่มา
Ws = 0.0509 (D2H)0.919
Tsutsumi et al. (1983)
2 0.977
Wb = 0.00893 (D H)
Wl = 0.0140 (D2H)0.669
Wr = 0.0313 (D2H)0.805
ปาเบญจพรรณ
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326
Ogawa et al. (1965)
ปาเต็งรัง
Wb = 0.003487 (D2H)1.0270
Wl = (28.0/Wtc + 0.025)-1
ปาดิบชื้น
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326
Ogawa et al. (1965)
2 1.0270
Wb = 0.006003 (D H)
Wl = (18.0/Wtc + 0.025)-1
Wr = 0.0264 (D2H)0.7750
ไผ
Wc = 0.0691512 (D2H)0.7930
Ubonwan et al. (2011)
Wt = 0.0883689 (D2H)0.7703
Wb+l = Wt-Wc
เถาวัลย
W = 0.8622 D2.021
ชิงชัย และคณะ (2554)
หมายเหตุ D คือขนาดเสนผาศูนยกลางที่ระดับ 1.3 เมตร มีหนวยเปนเซนติเมตร, H คือความสูงทั้งหมดของตนไม (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 มวลชีวภาพทั้งหมดของไผ (กิโลกรัม) และ Wb+l คือมวลชีวภาพใบและกิ่งของไผ (กิโลกรัม)
ตารางที่ 2 ปริมาณคารบอนในมวลชีวภาพในปาธรรมชาติของประเทศไทย
ปาธรรมชาติ
ปาดิบชื้น/ปาดิบแลง
ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง
ปาสน
ปาชายเลน
ที่มา: ศูนยวิจัยปาไม (2552)

ปริมาณคารบอน
(% ของน้ําหนักแหง)
48.07
49.01
50.56
47.00
46.76

สวนปา
สัก
ยูคาลิปตัส
อะเคเซีย

ปริมาณคารบอน
(% ของน้ําหนักแหง)
47.39
49.88
49.23

ตารางที่ 3 สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดินในอุทยานแหงชาติแมวงกและพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก พ.ศ. 2559
สังคมพืช/การใชประโยชนที่ดิน
ปาดิบเขา (hill evergreen forest)
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)
พื้นที่เกษตรกรรม (agricultural area)
พื้นผิวน้ํา (water body)
รวม

พื้นที่ปกคลุมทั้งอุทยานฯ
(เฮกตาร)
2,211.80
935.33
35,126.50
43,362.14
5,633.18
248.27
155.07
850.08
1,079.29
78.86
89,680.52

พื้นที่ในโครงการกอสราง
เขื่อนแมวงก (เฮกตาร)
1,030.79
545.06
56.56
100.72
49.55
1,782.68
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งแปลงตัวอยางในการสํารวจทรัพยากรปาไมเพื่อประเมินการกักเก็บคารบอน

ภาพที่ 2 สังคมพืชและการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่อุทยานแหงชาติแมวงกและพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก พ.ศ. 2559
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ภาพที่ 3 โครงสรางการกระจายของชั้นขนาดเสนผาศูนยกลางของสังคมพืชที่พบในพื้นโครงการกอสรางเขื่อนแมวงก

ภาพที่ 4 ปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) ในปาชนิดตาง ๆ ในพื้นที่สรางเขื่อนแมวงก
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ภาพที่ 5 การกระจายของปริมาณการกักเก็บคารบอน (ตันตอเฮกตาร) เหนือพื้นดิน (ซาย) และใตพื้นดิน (ขวา) ในพื้นที่สรางเขื่อนแมวงก
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ภาพที่ 6 ปริมาณการกักเก็บคารบอนรวม (ตันตอเฮกตาร) บริเวณตาง ๆ ในพื้นที่โครงการกอสรางเขื่อนแมวงก
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