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ABSTRACT
Queen Sirikit Botanic Garden is situated in Chiang Mai Province, Thailand, abundant with tropical plant
communities. This study aims to monitor the structure of plant community and the carbon storage in the biomass of PineDeciduous Dipterocarp forest (1,040 m. a.s.l.) in the botanic garden. A 100 x 100 m2 permanent plot was established and
monitored in 2012 and 2017. The height of plant which had perimeters greater than 14 cm, were measured. After five years
of observations, in 2017, an additional species was found, the tree density increased from 398 to 423, the total stem basal
area increased from 22.35 to 23.87 and the Shannon-Wiener index increased from 3.06 to 3.08 The average increment rate,
ingrowth rate and mortality rate were 5.75 % (1.15 % per year), 9.80 % and 3.52 %, respectively. Total carbon storage in
the forest in 2017 was 77.76 ton C/ha which most of them were kept in plant biomass. Additionally, only 3.46 ton carbon
was kept in litter fall. The carbon storage was increased from 68.61 ton C/ha in 2010. The increase rate of carbon storage
is lower than expected due to the disturbance of forest fires and human activities.
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บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสังคมพืช และศึกษาศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในมวล
ชี วภาพป่ าเต็งรังผสมสน บริ เวณสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ จังหวัดเชี ยงใหม่ ในปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2560 โดยทาการวางแปลงถาวรขนาด 100 x 100 ตารางเมตร ที่ ระดับความสู ง 1,040 เมตรจากระดับน้ าทะเล และวัดขนาด
ต้นไม้ที่ขนาดเส้นรอบวงมากกว่า 14 เซนติเมตรขึ้นไป พบว่า ในรอบ 5 ปี มีจานวนเพิ่มขึ้น 1 ชนิ ด ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น
จาก 398 เป็ น 423 ต้นต่อเฮกแตร์ พื้นที่หน้าตัดเพิ่มขึ้นจาก 22.35 เป็ น 23.87 ตารางเมตร และค่าดัชนี ความหลากหลายของ
Shannon-Wiener เพิ่มขึ้นจาก 3.06 เป็ น 3.08 โดยมีอตั ราการเพิ่มพูนร้อยละ 5.75 หรื อร้อยละ 1.15 ต่อปี มีอตั ราการโตข้าม
ชั้น ร้อยละ 9.80 และอัตราการตายร้อยละ 3.52 สาหรับการกักเก็บคาร์บอนของป่ าเต็งรังผสมสนในปี พ.ศ. 2560 มีค่าเท่ากับ
81.22 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์ โดยมีการกักเก็บอยูใ่ นส่ วนของซากพืช 3.46 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ และอยูใ่ นมวลชีวภาพ 77.76
ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ ซึ่งมีปริ มาณเพิ่มขึ้นจาก 68.61 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ ในปี พ.ศ. 2555 เท่ากับ 9.15 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์
เนื่ องจากมีการลักลอบตัดไม้เพื่อเอาเนื้ อไม้และน้ ายางไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งประสบภัยจากไฟป่ าหลายครั้ง ทาให้ตน้ ไม้
ขนาดเล็กถูกทาลายไป ส่งผลให้มวลชีวภาพของป่ าไม้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
คาสาคัญ: มวลชีวภาพ ซากพืช อัตราการเพิม่ พูน อัตราการโตข้ามชั้น อัตราการตาย

กลายเป็ นแหล่ ง ปลดปล่ อ ยก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
(source) แทน
สวนพฤกษศาสตร์ ส มเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ
จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 6,500 ไร่ ประกอบด้วย
พื้นที่เป็ นที่ราบ ภูเขา และหุ บเขา มีความสู ง 550 – 1,270
เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ประกอบไปด้วยป่ า 4 ประเภท
ได้แก่ ป่ าดิบแล้ง ป่ าดิบเขา ป่ าเบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง
ในการศึ กษาครั้งนี้ ได้ทาการเลือกพื้นที่ ของสังคมพืชป่ า
เต็ ง รั ง ผสมสน (Pine-Deciduous dipterocarp forest) ซึ่ ง
เป็ นสังคมย่อยของป่ าเต็งรัง ที่ มีการผลัดใบ พบกระจาย
อยู่ บ นภู เ ขาที่ มี ค วามสู ง 700 – 1,350 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเลทางภาคเหนื อ ที่ มีไฟป่ ารบกวนอยู่เสมอ
มักพบสนสองใบ (Pinus merkusii) และสนสามใบ (P.
kesiya) ขึ้นปะปนในชั้นเรื อนยอด และมีความสูงเด่นกว่า
เรื อ นยอดชั้นบนของป่ าเต็ง รั งทั่ว ไป นอกจากนี้ ยงั พบ
พรรณไม้ป่าดิบเขาแทรกปะปนอยู่ พรรณไม้ที่พบทัว่ ไป
ได้แก่ พรรณไม้เด่นของป่ าเต็ง-รังทัว่ ไป รวมทั้งพรรณไม้
จากเขตภูเขาสู งปะปนอยู่ดว้ ย เช่น เหี ยง (Dipterocarpus
obtusifolius), พ ล ว ง (D. tuberculatus), เ ต็ ง (Shorea
obtuse), รัง (Pentacme siamensis), สารภีดอย (Anneslea

บทนา
ป่ าไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณูปการต่อ
สิ่ ง มี ชี วิ ต อย่า งมากมาย ให้ ป ระโยชน์ ท้ ัง ทางตรงและ
ทางอ้อม โดยเฉพาะในสภาวการณ์ปัจจุบนั ที่โลกของเรา
ได้เกิ ดความเสื่ อมโทรมเสี ยหายอย่างมาก จากกิ จกรรม
ของมนุ ษย์ที่ทาให้เกิ ดการปลดปล่อยก๊าซเรื อนกระจกสู่
ชั้นบรรยากาศ จนเกิ ดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติที่ถี่และรุ นแรงมากขึ้น ป่ าไม้ถือ
เป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอน (sink) ที่ สาคัญ ที่ ช่วยลดโลก
ร้อนได้ โดยการดึงก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์อนั เป็ นก๊าซ
เรื อนกระจกที่ ส าคั ญ จากชั้ นบรรยากาศ มาผ่ า น
กระบวนการสังเคราะห์ แสงเพื่อ สะสมในมวลชี วภาพ
ของต้นไม้ที่มีชีวิต และอยู่ในอินทรี ยวัตถุที่ตายแล้ว ทั้ง
ไม้ลม้ ตอไม้ และซากพืชต่าง ๆ รวมทั้งมีการนากลับลงสู่
ดิ น ด้ว ย ปริ มาณคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ ส ะสมไว้น้ ี มี
ปริ มาณมากกว่าในบรรยากาศถึง 3.5 เท่า (IPCC, 2007)
ดังนั้น จึงควรช่วยกันรักษาป่ าไม้ ทาการฟื้ นฟูป่าที่ เสื่ อม
โทรม รวมทั้งการปลูกต้นไม้เพิ่ม ขณะเดียวกันควรมีการ
ป้ องกันการทาลายป่ า การตัดต้นไม้ และการเปลี่ยนแปลง
สภาพการใช้ ป ระโยชน์ ที่ ดิ น เพราะจะท าให้ ป่ าไม้
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2. เก็บข้อมูลซากพืช ในปี พ.ศ. 2560 โดยสุ่ ม
วางกระบะสี่ เ หลี่ ย มรองซากพื ช ขนาด 1 x 1 ตารางเมตร
จานวน 12 กระบะ โดยใช้วิธีการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างอย่างเป็ น
ระบบ (systematic random sampling) จากนั้นทาการเก็บ
ตัว อย่ า งซากพื ช ที่ ร่ ว งหล่ น ลงมาทุ ก เดื อ น โดยแยก
ออกเป็ นส่ วนๆ ได้แก่ ใบ กิ่ ง ดอก ผล และเมล็ด นาเข้า
ตู ้อ บ แล้ว น ามาชั่ง น้ าหนั ก แห้ ง จากนั้ นน าส่ ง ไปยัง
ห้องปฏิบตั ิการกลางเพื่อทาการวิเคราะห์หาความเข้มข้น
ของคาร์บอน (carbon content) ต่อไป
3. ศึกษาโครงสร้างสังคมพืช โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิ งปริ มาณ ได้แก่ ความหนาแน่ น พื้นที่ หน้าตัด
ดัชนี ความสาคัญทางนิ เวศ (important value index: IVI)
และดัชนีความหลากหลาย (Shannon-Wiener index)
4. ศึกษาพลวัตสังคมพืช โดยวิเคราะห์หาอัตรา
ก า ร ต า ย (morality rate) (Lieberman and Lieberman,
1987) อัต ราการโตข้า มชั้น (ingrowth rate) และความ
เพิม่ พูนทางเส้นผ่านศูนย์กลาง ดังนี้

fragransi), ทะโล้ (Schima wallichii) เป็ นต้น (Santisuk,
2012)
จากปั ญ หาการเปลี่ ย นแปลงสภาพอากาศใน
ปั จจุบนั ทาให้เกิดปั ญหาไฟป่ าในแต่ละปี บ่อยขึ้น จนอาจ
ส่ งผลต่อการเป็ นแหล่งปลดปล่อยคาร์ บอนแทนการเป็ น
แหล่ ง กัก เก็ บ คาร์ บ อน ดัง นั้น การศึ ก ษาในครั้ งนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค์เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสังคมพืช ใน
รอบ 5 ปี และศึ กษาศักยภาพในการกักเก็บคาร์ บอนใน
มวลชี วภาพป่ าเต็งรังผสมสน บริ เวณสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิฯ จังหวัดเชี ยงใหม่ อันนาไปสู่
การวางแผนการจัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
การวิจยั ครั้งนี้ ดาเนิ นการในสวนพฤกษศาสตร์
สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ จัง หวัด เชี ย งใหม่ ที่ ล ะติ จู ด
18°52'35" เหนื อ ลองจิ จูด 98°52'46"ตะวันออก ที่ ความ
สู ง 1,040 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเลปานกลาง มี สภาพ
ภู มิ อ ากาศจากข้อ มู ล ของสถานี ต รวจอากาศโครงการ
หลวงแม่สาใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างปี 2551 -2554
มีอุณหภูมิเฉลี่ย 23.5 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิสูงสุ ด
ในเดื อ นเมษายน (30.4 องศาเซลเซี ย ส) และต่ าสุ ดใน
เดื อ นธัน วาคม (16.7 องศาเซลเซี ย ส) มี ป ริ ม าณน้ าฝน
เฉลี่ ย 92.29 มิ ล ลิ เ มตรต่ อ ปี และมี ป ริ มาณความชื้ น
สัมพัทธ์เฉลี่ย 69.78 % มีความชื้นสัมพัทธ์สูงสุดในเดือน
ตุลาคม (96.12%) และต่ าสุ ดในเดื อนมีนาคม (43.45%)
สภาพพื้นที่เป็ นเนิ นเขาลาดเอียงเล็กน้อย ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างสูง เป็ นดินเหนียวถึงดินเหนียวปนทราย
โดยวางแปลงศึกษาขนาด 100 x 100 ตารางเมตร จานวน
1 แปลง ทาการเก็บข้อมูลต้นไม้ ได้แก่
1. ขนาดเส้ น รอบวงเพี ย งอก (girth of breast
height: GBH) ที่ ร ะดับ ความสู ง 1.30 เมตรจากพื้ น ดิ น
ความสู งของต้นไม้ รวมทั้งความสู งถึงกิ่งสดกิ่งแรก และ
การปกคลุมเรื อนยอดของต้นที่ มีขนาดเส้นรอบวงเพียง
อกมากกว่า 14 เซนติเมตรขึ้นไป ในปี พ.ศ. 2555 และพ.ศ.
2560

ln 𝑁𝑜−ln 𝑁𝑖

อัตราการตาย = (

𝑡

) 𝑥100

เมื่อ No = จานวนต้นไม้เมื่อเริ่ มสารวจ
Ni = จานวนต้นไม้ที่รอดตายเมื่อสารวจซ้ า
t = จานวนปี ที่ทาการวัดซ้ า
อัตราการโตข้ามชั้น (%)
= จานวนไม้ที่โตข้ามชั้นทั้งหมด x 100
จ านวนไม้ท้ ัง หมดเมื่ อ เริ่ ม ท าการศึ กษา
ความเพิ่มพูนทางเส้นผ่าศูนย์กลาง
ความเพิ่มพูนระยะคาบ (%)
(𝑑𝑏ℎ2 −𝑑𝑏ℎ1

=(

𝑑𝑏ℎ1

) 𝑥 100

ความเพิ่มพูนเฉลี่ยรายปี (%)
(𝑑𝑏ℎ2 −𝑑𝑏ℎ1

=(

𝑛 𝑥 𝑑𝑏ℎ1

) 𝑥 100

เมื่อ
dbh1 และ dbh 2= ขนาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางเพียงอกของต้นไม้เมื่อเริ่ มต้นทาการศึกษา (t1)
และช่วงเวลาที่ติดตาม (t2)
n = ระยะเวลาที่ทาการศึกษา (ปี )
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5. ศึ กษามวลชี วภาพของต้น ไม้ในป่ าผลัด ใบ
ตามสมการแอลโลเมตรี ของ Ogawa et al. (1965)
Ws = 0.0396 (D2H)0.9326
Wb = 0.003487 (D2H)1.027
Wl = (28.0/WTC + 0.025)-1
WTC = Ws + Wb
Wr = 0.0264 (D2H)0.775
เมื่อ Ws = มวลชีวภาพของลาต้น (กิโลกรัม/เฮกแตร์)
Wb = มวลชีวภาพของกิ่ง (กิโลกรัม/เฮกแตร์)
Wl = มวลชีวภาพของใบ (กิโลกรัม/เฮกแตร์)
WTC = มวลชีวภาพของลาต้นและกิ่ง (กิโลกรัม/
เฮกแตร์)
Wr = มวลชีวภาพของราก (กิโลกรัม/เฮกแตร์)
D = เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอก (เซนติเมตร)
H = ความสูงของต้นไม้ (เมตร)

1.1 ความหลากชนิดพรรณไม้ ในปี พ.ศ. 2555 พบ
พรรณไม้ท้ งั หมด 39 ชนิ ด 18 วงศ์ และในปี พ.ศ. 2560
พบ 40 ชนิด 19 วงศ์ โดยพบเพิ่มขึ้น 1 ชนิด ได้แก่ เน่าใน
(Ilex umbellulata) และยังพบวงศ์ก่อ (FAGACEAE) และ
วงศ์ย าง (DIPTEROCAPACEAE) เป็ นวงศ์ไ ม้เ ด่ น เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบกั บ การศึ กษาป่ าเต็ ง รั งบริ เวณสวน
พฤกษศาสตร์ ส มเด็จพระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ ของ Faculty of
Science (2011) พบว่ามี จานวนชนิ ดพรรณน้อยกว่า คือ
75 ชนิด 34 วงศ์ และมากกว่ารายงานของ Khamyong and
Manajuti.(1997) ในสังคมที่ มีไม้พลวง และไม้เหี ยงเป็ น
พรรณไม้เด่น คือ 34 ชนิ ด 22 วงศ์ และ 29 ชนิ ด 19 วงศ์
ตามลาดับ
1.2 ความหนาแน่ น และพื้นที่ หน้าตัด ในปี พ.ศ.
2555 มี ค วามหนาแน่ น 398 ต้ น /เฮกแตร์ และมี
พื้นที่หน้าตัด 22.35 ตารางเมตร สาหรับในปี พ.ศ. 2560
มี ค วามหนาแน่ น เพิ่ ม ขึ้ นเป็ น 423 ต้ น /เฮกแตร์ มี
พื้นที่ หน้าตัด เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เท่ากับ 23.87 ตารางเมตร
ซึ่ ง พ บ รั ง (Shorea siamensis Miq.) แ ล ะ ก่ อ ห ยุ ม
(Castanopsis argyrophylla King ex Hook. f.) มากที่ สุ ด
โ ด ย มี ค ว า ม ห น า แ น่ น ม า ก ก ว่ า ร า ย ง า น ข อ ง
Khamyong and Manajuti.(1997) ที่ มี เ หี ย งเป็ นไม้เ ด่ น
เท่ากับ 384.38 ต้นต่อเฮกแตร์ แต่มีความหนาแน่ นน้อย
กว่ า สั ง คมที่ มี พ ลวงเป็ นไม้เ ด่ น ทั้ง จากรายงานของ
Khamyong and Manajuti.(1997) และ Faculty of Science
(2011) ที่ พบความหนาแน่ นเท่ ากับ 959.38 และ 1,115
ต้นต่อเฮกแตร์ ตามลาดับ นอกจากนี้ พบว่าการศึกษาครั้ง
นี้ มีพ้ืนที่หน้าตัดของต้นไม้ท้ งั หมดน้อยกว่ารายงานของ
Faculty of Science (2011) ที่พบสู งถึง 24.84 ตารางเมตร
ต่ อ เฮกแตร์ แต่ มี พ้ื น ที่ ห น้ า ตั ด สู ง กว่ า รายงานของ
Khamyong and Manajuti.(1997) ในหมู่ไม้ที่มีเหี ยงและ
พลวงเป็ นไม้เด่น (20.14 และ 17.29 ตารางเมตรต่อเฮก
แตร์ ตามลาดับ)

6. ศึกษาการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของ
ไม้ตน้ และซากพืช โดยวิเคราะห์จากความเข้มข้นเฉลี่ย
ของคาร์ บอนในเนื้ อเยื่อพืชส่ วนที่เป็ นลาต้น กิ่ ง ใบและ
ราก มี ค่ า เท่ า กับ ร้ อ ยละ 49.9, 48.7, 48.3 และ 48.2
ตามลาดับ (Tsutsumi et al., 1983)
7. ศึกษาการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพของ
ซากพืช โดยวิเคราะห์จากความเข้มข้นเฉลี่ยของคาร์ บอน
ในเนื้ อเยื่ อ พื ช โดยสู ต รในการค านวณการกั ก เก็ บ
คาร์ บอน (ตัน/เฮกแตร์ ) = มวลชี วภาพ (ตัน/เฮกแตร์ ) x
ความเข้มข้นของคาร์ บอน (ร้อยละ) และจากรายงานของ
IPCC (2008) เสนอว่ากรณี ที่ไม่ทราบค่าความเข้มข้นของ
คาร์ บอนสามารถใช้ค่ากลาง (default value) ได้โดยมีค่า
เท่ากับ 0.47 หรื อร้อยละ 47 ของน้ าหนักแห้ง

ผลและวิจารณ์
1. โครงสร้ างและองค์ ประกอบพรรณไม้ ป่าเต็งรังผสมสน
ผลการศึ ก ษาโครงสร้ า งและองค์ป ระกอบ
พรรณไม้ป่ าเต็ง รั ง ผสมสน ระหว่า งปี พ.ศ. 2555 ถึง
พ.ศ. 2560 ได้ผลดังนี้ (Table 1)
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เซนติ เ มตร (ร้ อ ยละ 35.71 ของจ านวนต้น ทั้ง หมด)
รองลงมา ได้แก่ ขนาดลาต้น 30-50, 14-30 และ > 100
เซนติเมตร หรื อเท่ากับร้อยละ 28.57, 21.43 และ 14.29
ของจานวนต้นทั้งหมด ตามลาดับ และมีตน้ ไม้ที่โตข้าม
ชั้น 39 ต้น ซึ่ งมี ขนาดลาต้น 14-30 เซนติ เมตร ร้ อยละ
100 (Table 2) โดยมี อ ัต ราการตายร้ อ ยละ 3.52 และมี
อัตราการโตข้ามชั้นร้อยละ 9.80 รวมทั้งมีความเพิ่มพูน
ทางเส้นผ่านศู นย์กลาง ในระยะเวลา 5 ปี ร้ อยละ 5.75
และมี ค วามเพิ่ ม พูน เฉลี่ ย รายปี ร้ อ ยละ 1.15 แสดงว่า
ต้นไม้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 1.15 ต่อปี จาก
ตารางเห็ น ได้ว่า ต้น ไม้ต ายส่ ว นใหญ่ เ ป็ นต้น ไม้ข นาด
ค่อนข้างใหญ่ เนื่ องจากโดนเจาะต้นไม้โดยเฉพาะสน
สามใบ เพื่อเอาน้ ายางไปใช้ประโยชน์

Table 1 Quantitative characteristics of tree in Pine deciduous dipterocarp forest
Quantitative characteristic

2012

2017

Species

39

40

Families

18

19

Density (individual/ha)

398

423

Basal area (m2)

22.35

23.87

Shannon-Wiener Index

3.06

3.08

1.3 ค่าดัชนี ความสาคัญทางนิ เวศ (IVI) พบว่า
ทั้งในปี พ.ศ. 2555 และ 2560 มีพรรณไม้ดชั นี 5 อันดับ
แรกเหมือนกัน ได้แก่ รัง (S. siamensis Miq.) ก่อหยุม (C.
argyrophylla King ex Hook. f.) เหี ยง ( Dipterocarpus
obtusifolius Teijsm. ex Miq) สนสามใบ (Pinus kesiya
Royle ex Gordon.) แ ล ะ ก่ อ หั ว ห มู ( Lithocarpus
polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder)
1.4 ค่าดัชนี ความหลากชนิ ด Shannon-Wiener
Index ในรอบ 5 ปี มีค่าความหลากชนิ ดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
คือ ในปี พ.ศ. 2555 มีค่าเท่ากับ 3.06 สาหรับปี พ.ศ. 2560
มี ค่ า 3.08 ซึ่ งมี ค วามหลากชนิ ด น้อ ยกว่า รายงานของ
Khamyong and Manajuti.(1997) ทั้งสังคมที่ มีไม้พลวง
และเหี ยงเป็ นไม้เด่น คือ 3.70 และ 3.67 ตามลาดับ แต่มี
ความหลากหลายใกล้เคียงกับ Nuipakdee (1992) ในทุก
ระดับ ความสู ง ได้แ ก่ 900, 700, 1,000 และ 800 เมตร
เหนื อระดับน้ าทะเล เท่ ากับ 3.07, 3.06, 2.95 และ 2.74
ตามลาดับ
2. พลวัตป่ าเต็งรังผสมสน
เมื่อพิจารณาพลวัตป่ าเต็งรังผสมสน จากค่าอัตรา
การตาย อัตราการโตข้ามชั้น และความเพิม่ พูนของต้นไม้
ในช่ ว งระยะเวลา 5 ปี พบว่า มี จ านวนต้น ตาย 14 ต้น
กระจายอยูใ่ นทุกช่วงชั้นเส้นรอบวงเพียงอก โดยพบมาก
ที่ สุ ดในระดั บ ของต้ น ไม้ ที่ มี ข นาดล าต้ น 50 -100

3. การสะสมมวลชี ว ภาพและศั ก ยภาพการกั ก เก็ บ
คาร์ บอนในมวลชีวภาพป่ าเต็งรังผสมสน
3.1 การสะสมมวลชีวภาพ
การศึ กษาครั้งนี้ ได้ทาการศึ กษามวลชี วภาพป่ าไม้ ใน 3
ส่ วน ได้แก่ มวลชี วภาพเหนื อพื้นดิน มวลชี วภาพใต้ดิน
และมีการศึกษาในส่ วนของซากพืชเพิ่มเติมขึ้นในปี พ.ศ.
2560 พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มี ปริ มาณมวลชี วภาพเหนื อ
พื้นดิ น และใต้ดินทั้งหมด 138.59 ตัน/เฮกแตร์ และในปี
พ.ศ. 2560 มีมวลชี วภาพ 157.06 ตัน/เฮกแตร์ พบว่ามี การ
สะสมมวลชีวภาพในสังคมพืชนี้ เพิ่มขึ้น 18.47 ตัน/เฮกแตร์
คิ ดเป็ น 3.69 ตัน/เฮกแตร์ /ปี โดยพบว่า มี ม วลชี ว ภาพใน
ส่ วนของลาต้น กิ่ง ใบ และรากเพิ่มขึ้น 13.30, 3.63, 0.17
และ 1.38 ตัน/เฮกแตร์ ตามลาดับ (Table 3) ขณะที่ มวล
ชี วภาพซากพืชในปี พ.ศ. 2560 พบว่ามี ปริ มาณ 32.99
ตัน/เฮกแตร์ โดยพบในส่วนใบ 5.38 ตัน/เฮกแตร์ กิ่ง 1.08
ตัน /เฮกแตร์ ดอก 0.53 ตัน /เฮกแตร์ และผลและเมล็ด
0.26 ตั น /เฮกแตร์ (Table 4) ซึ่ งปริ มาณซากพื ช ใน
การศึ ก ษาครั้ งนี้ มี ป ริ ม าณมากกว่า ปริ ม าณซากพื ช ใน
อุทยานแห่ งชาติ แก่ งกระจาน (Sontaya et al., 2004) ใน
ป่ าเบญจพรรณปฐมภูมิ ป่ าเบญจพรรณทุติยภูมิ ป่ าดิบเขา
ปฐมภู มิ และป่ าดิ บ เขาทุ ติ ย ภู มิ เท่ า กับ 7.992, 7.658,
8.623 และ 10.835 ตัน/เฮกแตร์ ตามลาดับ และป่ าดิบชื้น
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ในป่ าชุมชนหนองถิน (Kiriratnikom et al., 2016) เท่ากับ
10.18 ตัน/เฮกแตร์ ทั้งนี้ปริ มาณซากพืชที่แตกต่างกัน อาจ
เนื่ อ งมาจากสภาพแวดล้อ มที่ แ ตกต่ า งกัน โดยเฉพาะ
สภาพภูมิอากาศ และชนิ ดพืชที่ ปรากฏ เมื่ อศึ กษามวล
ชี วภาพทั้ง 3 ส่ วน พบว่าสังคมป่ าเต็งรั งผสมสนมี มวล
ชีวภาพรวม 190.05 ตัน/เฮกแตร์
3.2 ศักยภาพการกักเก็บคาร์ บอนและการดู ด ซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในปี พ.ศ. 2555 มีปริ มาณคาร์บอนที่กกั เก็บในมวล
ชี ว ภาพเหนื อ พื้ น ดิ น และใต้ ดิ น ทั้ งหมด 68.61 ตั น
คาร์ บ อน/เฮกแตร์ และในปี พ.ศ. 2560 มี ก ารสะสม
คาร์ บ อนในมวลชี วภาพ 77.76 ตัน คาร์ บ อน/เฮกแตร์
พบว่ามีการสะสมมวลชีวภาพเพิ่มขึ้น 9.15 ตันคาร์ บอน/
เฮกแตร์ คิดเป็ น 0.76 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์ /ปี (Table 5)
ซึ่ งมี ปริ มาณคาร์ บอนในมวลชี วภาพมากกว่าเขตรั กษา
พัน ธุ์ สั ต ว์ป่ าแม่ น้ าภาชี จัง หวัด ราชบุ รี (Phetchaburi
National Park Research and Innovation Center, 2017)
และวนอุ ท ยานไม้ก ลายเป็ นหิ น (Patchanida, 2011)
เท่ากับ 44.50 และ 23.78 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์ เนื่ องจาก
ต้นไม้ที่พบในการศึกษาครั้งนี้อาจมีขนาดใหญ่กว่า ทาให้
มีมวลชีวภาพมากขึ้นตามไปด้วย
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Table 2 Number of tree of dead and ingrowth with different girth breast height (GBH) classes in Pine - deciduous
dipterocarp forest in 2017.
GBH (cm)
14-30
30-50
50-100
>100
Total
3 (21.43%) 4 (28.57%) 5 (35.71%)
2 (14.29%)
14 (100%)
Dead
39 (100%) 0
0
0
39 (100%)
Ingrowth
Table 3 Biomass in the part of tree in Pine - deciduous dipterocarp forest
Biomass (ton/hectare)
year
stem
branch leaf
root
total
2012
99.48
23.70
2.37
13.03
138.59
2017
112.78
27.33
2.54
14.41
157.06
Change
+13.30
+3.63
+0.17
+1.38
+18.47
Table 4 Carbon storage in the part of litter in Pine - deciduous dipterocarp forest in 2017
Part of litter
Biomass
Carbon concentrate
Carbon storage
(ton/ha)
(%)
(tCarbon/ha)
Leaf
5.38
48.00
2.58
Branch
1.08
48.00
0.52
Flower
0.53
45.40
0.24
Fruit and seed
0.26
46.60
0.12
Total
32.99
3.46
Table 5 Carbon storage in the part of tree in Pine - deciduous dipterocarp forest
Carbon storage (ton/hectare)
year
stem
branch leaf
root
total
2012
49.64
11.54
1.14
6.28
68.61
2017
56.28
13.31
1.23
6.94
77.76
Change
+ 6.64
+ 1.77 +0.09
+0.66
+9.15
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สาหรับปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนในซาก
พืช ในปี พ.ศ. 2560 เท่ ากับ 3.46 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์
โดยพบในส่วนใบ 2.58 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ กิ่ง 0.52 ตัน
คาร์บอน/เฮกแตร์ ดอก 0.24 ตันคาร์บอน/เฮกแตร์ และผล
และเมล็ด 0.12 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์ ซึ่ งมี ความเข้มข้น
ของคาร์ บอนที่ ได้จากการวิเคราะห์ จากห้องปฏิ บตั ิการ
ในส่ วนของใบ ร้อยละ 48.00 กิ่ง ร้อยละ 48.00 ดอก ร้อย
ละ 45.40 และผลและเมล็ด ร้อยละ 46.60 (Table 4) เมื่อ
ศึ กษาปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอนในทั้ง 3 ส่ วน พบว่ามี
ปริ มาณการกักเก็บคาร์ บอน 81.22 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์
ส าหรั บ ปริ ม าณการดู ด ซั บ ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์
พบว่ า มี ค วามสามารถในการดู ด ซั บ 297.82 ตั น
คาร์บอนไดออกไซด์/เฮกแตร์ (Table 6)

โตข้ามชั้นเพิ่มขึ้นมาพอสมควร จึงทาให้มีมวลชีวภาพใน
รอบ 5 ปี มีปริ มาณเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Pornleesangsuwan et al. (2018) ซึ่ งมี ค่าการกัก เก็ บ
คาร์ บ อนในมวลชี ว ภาพในสั ง คมป่ าเต็ ง รั ง ที่ มี ไ ฟป่ า
บริ เวณสาถนี วิ จัย วนวัฒ นอิ น ทขิ ล จัง หวัด เชี ย งใหม่
ในช่ วง 6 ปี เพิ่มขึ้ น 2.38 ตันคาร์ บอน/ เฮกแตร์ คิ ดเป็ น
0.40 ตัน/เฮกแตร์ /ปี โดยมีการกักเก็บคาร์ บอนใน ปี พ.ศ.
2553 และ 2559 เท่ากับ 52.64 และ 55.03 ตันคาร์ บอน/
เฮกแตร์ และป่ าเต็งรั งบริ เวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชี ยงใหม่
(Khamyong et al., 1994) ในรอบ 12 ปี ซึ่ งค่ า คาร์ บ อน
สะสมในมวลชีวภาพเพิ่มขึ้น 5.56 เมกกะกรัม/ไร่ (34.75
ตัน/เฮกแตร์) โดยมีค่าการกักเก็บคาร์บอนในปี พ.ศ. 2543
และ 2555 เท่ ากับ 11.27 และ 16.83 เมกกะกรั ม/ไร่ จะ
เห็นได้วา่ การที่ตน้ ไม้ที่มีขนาดใหญ่ซ่ ึงมีมวลชีวภาพมาก
จึ งมี ความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนไว้ในเนื้ อเยื่อ
ของต้นไม้ไว้ได้สูง ป่ าไม้จึงเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บอนที่
สาคัญ หากป่ าไม้ถูกทาลายไม่วา่ จะจากภัยธรรมชาติ หรื อ
ผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ จะส่ งผลให้สังคมพืช
นั้น ๆ มีความสามารถในการกักเก็บคาร์ บอนลดลง และ
กลายเป็ นแหล่งปลดปล่อยคาร์บอนแทน อันส่งผลให้เกิด
ภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้น จึ งควรช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้ และ
ต้นไม้ขนาดใหญ่ให้คงอยู่ รวมทั้งส่ งเสริ มให้มีการปลูก
เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยในการดูดซับก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
อันเป็ นการสาคัญของก๊าซเรื อนกระจกเพิ่มขึ้น

Table 6 Carbon storage and CO2 absorption in Pine deciduous dipterocarp forest in 2017
Biomass Carbon
CO2
(ton/ha) storage
absorption
(tCarbon/ha) (tCO2/ha)
Aboveground 142.65 70.82
259.67
Belowground 14.41
6.94
25.45
Litter
32.99
3.46
12.70
Total
190.05 81.22
297.82
ผลการศึ กษา พบว่าสังคมพืชป่ าเต็งรังผสมสน
ในสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ จังหวัด
เชี ยงใหม่ มี ศักยภาพในการเป็ นแหล่งกักเก็บคาร์ บ อน
(carbon sink) โดยในปี พ.ศ. 2560 ทั้ง สิ้ น 81.22 ตัน
คาร์ บอน/เฮกแตร์ โดยอยู่ในส่ วนของมวลชี วภาพไม้ตน้
77.76 ตัน คาร์ บ อน/เฮกแตร์ และในซากพื ช 3.46 ตัน
คาร์ บอน/เฮกแตร์ (Table 6) เมื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลง
ของมวลชีวภาพของไม้ตน้ ในรอบ 5 ปี พบว่าสังคมพืชนี้
มี ศั ก ยภาพในการกั ก เก็ บ คาร์ บ อนเพิ่ ม ขึ้ นเล็ ก น้ อ ย
เนื่ องจากการสู ญเสี ยต้นไม้ขนาดใหญ่ไปบ้าง จากการถูก
ลัก ลอบเผาเพื่ อ เอาน้ ายางและถู ก ตัด ฟั น รวมทั้ง การ
สู ญเสี ยต้นไม้ขนาดเล็กจากไฟป่ า แต่ขณะเดียวกันก็มีไม้

สรุ ปผล
การศึ กษาพลวัต และการกักเก็บคาร์ บอนของป่ า
เต็งรังผสมสน บริ เวณสวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริกิต์ ิ จังหวัดเชียงใหม่ ในรอบ 5 ปี มีการเปลี่ยนแปลงของ
สั ง คมพื ช เพี ย งเล็ ก น้ อ ย ทั้ งจ านวนชนิ ด พัน ธุ์ ความ
หนาแน่น พื้นที่หน้าตัด และความหลากชนิ ด โดยมีอตั รา
การโตข้ามชั้น ร้ อยละ 9.80 และอัต ราการตายร้อ ยละ
3.52 ขณะที่ ตน้ ไม้มีอตั ราการเจริ ญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ
1.15 ต่อปี
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การกักเก็ บคาร์ บอนในมวลชี วภาพของไม้ต ้น
เพิ่มขึ้นเมื่อไม้มีขนาดความโตเพิ่มมากขึ้น โดยมีค่าเท่ากับ
68.61 และ 81.22 ตันคาร์ บอน/เฮกแตร์ ในปี พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2560 ตามลาดับ โดยส่ วนของมวลชี วภาพของไม้ตน้
และซากพืช มีค่าเท่ากับ 77.76 และ 3.46 ตันคาร์ บอน/เฮก
แตร์ ตามล าดับ แสดงให้ เห็ นได้ว่ าปริ มาณการกักเก็ บ
คาร์ บอนในมวลชี วภาพของไม้ตน้ ในรอบ 5 ปี มี ปริ มาณ
เพิ่ มขึ้ นอย่ างไรก็ ตาม มวลชี วภาพของไม้อาจลดลงใน
อนาคตเนื่ องจากต้นไม้เริ่ มถูกทาลายจากกิจกรรมของมนุ ษย์
และภัยธรรมชาติ หากยังมีการทาลายป่ าอย่างต่อเนื่อง ป่ าไม้
จะกลายเป็ นแหล่งปลดปล่อยคาร์บอนแทน
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