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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการค านวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก                                               
จากโครงการป่ารักน  าอันเนื่องมาจากพระราชด าริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

โครงการป่ารักน  า บ้านป่ารักน  า ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

 

หลักการและเหตุผล 

“...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน ้า ข้าพเจ้าจะเป็นป่า ป่าที่มีความจงรักภักดีต่อน ้า พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บ
น ้า ฉันจะสร้างป่า...”  

นี่คือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงต้องการอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าไม้  ทรงวิตกว่าป่าไม้ ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ก าลังถูกแผ้วถางท าลายอย่างรวดเร็ว จึงมีพระราชด าริให้
จัดตั้งโครงการที่จะช่วยเหลือราษฎรที่ทุกข์ยากได้มีอาชีพที่สุจริต มีรายได้เพ่ือประทังชีวิต เห็นความส าคัญใน
การช่วยกันปลูกและดูแลรักษาป่าไม้ ไม่ตัดไม้ท าลายป่าอีกต่อไป ตามหลักการของพระองค์ที่ว่า “ให้ป่าอยู่กับ
คนได้ คนอยู่กับป่าได้ โดยไม่มีการท้าลาย” 

“เป็นพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่า ท้าอย่างไรจะให้ชาวบ้านไม่เห็นว่าป่าเป็นศัตรู
กับเขา ชาวบ้านโดยมากมักจะได้รับลูกยุ แล้วบุกเข้าไปตัดป่า ต้ารวจจะไปจับชาวบ้านซึ่งยากจนนี่ก็ล้าบาก    
จะท้าให้ศัตรูของประเทศได้โอกาส จะท้าอย่างไรดี ในที่สุดท่านก็คิดออก ท่านบอกว่า ถ้าชาวบ้านปลูกป่าเสีย
เอง ดูแลป่าเสียเอง เขาได้กินได้อยู่มีความสุขความเจริญในป่า เขาก็จะดูแลป่า ถึงได้เกิดโครงการป่ารักน ้าขึ น” 
พระราชด ารัสสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทาน ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ 11 สิงหาคม 
2526 

โครงการป่ารักน้ า เริ่มทดลองเป็นครั้งแรกที่บ้านน้ าติ้ว ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2525 เป็นโครงการเพ่ือปลูกป่า ด้วยพันธุ์ไม้ที่เติบโตเร็ว โดยราษฎรเป็นผู้ลงแรง
ปลูกและดูแลบ ารุงเลี้ยง บนพื้นดินที่ทรงซื้อ และทรงเช่าพระราชทาน รวมทั้งเงินเดือนที่พระราชทานแก่
ราษฎรผู้ยากจนที่เข้าร่วมโครงการ พระองค์ทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างด้วยพระองค์เอง จ านวน 1 ไร่ พร้อมทั้ง
พระราชทานชื่อโครงการนี้ว่า “โครงการป่ารักน้ า” 

โครงการป่ารักน้ า โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 
1. เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสื่อมโทรม ให้เป็นบริเวณต้นน้ าล าธารกักเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้เดิมเอาไว้ให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ปลูกเสริมขึ้น เพ่ือให้มีป่าไม้ช่วยในการ

ควบคุม ความปรวนแปรของดินฟ้าอากาศ และภัยแล้ง 
3. เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้ราษฎรเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ให้มากยิ่งขึ้น 
4. เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นมีไม้ไว้ใช้สอย และเพ่ิมพูนรายได้ 
5. เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินท ากินและบุกรุกกระจัดกระจายในเขตป่าสงวนแห่ง  

ชาติ ให้มีที่อยู่ เป็นหลักแหล่งมีอาชีพแน่นอน เพ่ือจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไป 
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ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีโครงการป่ารักน้ าจ านวน ๕ โครงการ ได้แก่ 
1. โครงการป่ารักน้ า บ้านถ้ าติ้ว ต าบลส่องดาว อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 
2. โครงการป่ารักน้ า บ้านป่ารักน้ า ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. โครงการป่ารักน้ า บ้านกุดนาขาม ต าบลเจริญศิลป์ อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
4. โครงการป่ารักน้ า บ้านจาร ต าบลม่วง อ าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
5. โครงการป่ารักน้ า บ้านทรายทอง ต าบลปทุมวาปี อ าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  
  

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดท า
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติการค านวณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกจากโครงการป่ารักน้ า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ บ้านป่ารักน้ า ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร เพ่ือร่วมแสดงความจงรักภักดี 
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการประกาศพระเกียรติคุณในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าเพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 

2. เพ่ือเผยแพร่พระเกียรติคุณในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เพ่ือประกาศพระเกียรติคุณในด้านการเพิ่มพ้ืนที่ป่า เพ่ือลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
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ขอบเขตพื นที่การด าเนินการ 

โครงการป่ารักน้ า บ้านป่ารักน้ า ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร  ปัจจุบันพื้นที่เป็น
พ้ืนที่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,029 ไร่ ซึ่งกระจายเป็นแปลงย่อยๆ  อยู่อย่างกระจัดกระจาย โดยมีการใช้
ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ปลูกป่า อยู่อาศัย ท าเกษตรกรรม และอ่างเก็บน้ า อย่างไรก็ตาม ในการ
ค านวณเพื่อประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจกครั้งนี้ ได้ด าเนินการในพ้ืนที่โครงการหลัก ซึ่งมีพ้ืนที่
มากที่สุดประมาณ 351.92 ไร่  โดยมีค่าพิกัดที่ตั้งดังพ้ืนที่ด าเนินการรายละเอียดดังตารางที่ 1 และภาพที่ 1 

ตารางท่ี 1 ค่าพิกัดที่ตั้ง พ้ืนที่ด าเนินการประเมินปริมาณการการดูดซับก๊าซเรือนกระจก โครงการป่ารักน้ า 
บ้านป่ารักน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

DATUM: UTM 84 ZONE 48 Q 

ทิศ X Y 
เหนือ 338685 1953166 
ทิศใต้ 339185 1952179 
ทิศตะวันออก 339513 1952774 
ทิศตะวันตก 338502 1952910 

 

 

ภาพที่ 1 ขอบเขตพ้ืนที่การด าเนินการประเมินปริมาณการเก็บกักคาร์บอน โครงการป่ารักน้ า หมู่ที่ 11  
บ้านป่ารักน้ า ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ขอบเขตพ้ืนที่การ
ด าเนินการประเมินปริมาณ
การเก็บกักคาร์บอน 
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วิธีการด าเนินการ 

1) การคัดเลือกพื นที่ด าเนินการ  
2) จัดท าแผนที่แสดงขอบเขตการด าเนินโครงการ 

1.1. ส ารวจภาคสนาม และจับค่าพิกัดขอบเขตของพ้ืนที่โครงการด้วยเครื่องมือจับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ 
1.2. ท าการน าเข้าข้อมูลและประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางภูมิศาสตร์ 
1.3. จ าแนกการการใช้ประโยชน์ที่ดิน  
1.4. จัดท าแผนที่การด าเนินโครงการ 

3) ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลป่าไม้  
3.1. ท าการคัดเลือกต าแหน่งการวางแปลงส ารวจทรัพยากรป่าไม้ทีเ่หมาะสมเพ่ือการประเมินปริมาณการ

เก็บกักคาร์บอน 
3.2. ด าเนินการวางแปลงตัวอย่างส ารวจทรัพยากรป่าไม้ ด้วยวิธีการการจ าแนกชั้นภูมิ โดยในแต่ละแปลง

ส ารวจมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 
3.2.1. ท าการวางแปลงรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ให้ได้ขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ โดยมีด้านกว้างด้านละ 40 เมตร 

และด้านยาวด้านละ 40 เมตร (40 X 40 เมตร)  
3.2.2. ท าการแบ่งเป็นแปลงย่อยขนาด 10 X 10 เมตร จ านวน 16 แปลง ในแต่ละแปลงท าการเก็บ

ข้อมูลของไม้ใหญ่ (Tree) ทุกต้นที่มีความสูงมากว่า 1.30 เมตร และมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก 
(Diameter at breast height : DBH) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5 เซนติเมตร ขึ้นไป  บันทึกข้อมูลต่างๆ ของไม้
ใหญ่ ได้แก่ ชนิดไม้ จ านวนที่พบ ขนาดความโต  และความสูงทั้งหมดของต้นไม้ ในแบบบันทึกข้อมูล  

3.2.3. วางแปลงขนาด 4 X 4 เมตร ที่มุมด้านใดด้านหนึ่งของแปลงขนาด 10 X 10 เมตร เพ่ือ
ท าการศึกษาไม้หนุ่ม (Sapling) หรือไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (DBH) น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร 
และมีความสูงมากกว่า 1.30 เมตร ขึ้นไป โดยท าการบันทึกข้อมูลต่างๆ ได้แก่ ชนิดไม้ จ านวนที่พบ ขนาด
ความโต  ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ เช่นเดียวกับไม้ใหญ่ 

3.2.4. วางแปลงขนาด 1 X 1 เมตร ไว้ที่มุมด้านใดด้านหนึ่งของแปลงขนาด 4 X 4 เมตร เพ่ือส ารวจ
กล้าไม้หรือลูกไม้ (Seedling) หรือไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอก (DBH) น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร และมี
ความสูงน้อยกว่า 1.30 เมตร ท าการบันทึกชนิด และจ านวนของกล้าไม้เท่านั้น 

 
4) ค านวณหาปริมาณการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก  

4.1.1. มวลชีวภาพของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ 
การประเมินมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (พันธุ์ไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ความสูง

จากพ้ืนดิน 1.30 เมตร (DBH) ตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป) ใช้สมการของ Ogawa et al. (1965) ซึ่งเป็น
สมการที่ใช้ประเมินมวลชีวภาพของไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ในป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง (ตารางที่ 2) 

4.1.2. มวลชีวภาพของไม้หนุ่ม 
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การประเมินมวลชีวภาพของไม้หนุ่มทุกชนิด (พันธุ์ไม้ที่มีขนาด DBH น้อยกว่า 4.5 เซนติเมตร 
แต่มีความสูงตั้งแต่ 1.30 เมตรขึ้นไป) ใช้สมการของ ธิติ และชลธิดา (2547) ซึ่งเป็นการประเมินมวลชีวภาพ
ของไม้หนุ่มในป่าดิบแล้ง (ตารางที่ 2) 
ตารางท่ี 2 สมการแอลโลเมตรีประเมินมวลชีวภาพของไม่ยืนต้น และไม้หนุ่ม   

มวลชีวภาพ
ส่วนต่าง ๆ 

สมการประเมินมวลชีวภาพ 
ไม้ยืนต้น (กก.) 

สมการประเมินมวลชีวภาพ 
ไม้หนุ่ม (กก.)  

สมการประเมินมวลชีวภาพ 
ปาล์ม (กก.) 

ล าต้น (Ws) Ws = 0.0396 (D2H)0.9326 Ws = 0.0702 (D2H)0.8737 - 

กิ่ง (WB) WB = 0.00349 (D2H)1.0270 WB = 0.0093 (D2H)0.9403 - 

ใบ (WL) WL = ((28/(Ws+WB+0.025))-1 WL = 0.0244(D2H)1.0517 - 

รวม (WT) WT = Ws+WB+WL WT = Ws+WB+WL WT =6.666+12.826(H0.5) (ln H) 

หมายเหตุ   D คือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่ระดับความสูงเพียงอก (ซม.) 
 H คือ ความสูงทั้งหมดของต้นไม้ (ม.) 
 

4.1.3. การประเมินการกักเก็บคาร์บอน  ตามการศึกษาของ  IPCC (2006) โดยมีค่าคงที่ในการ
ประเมินปริมาณการกักเก็บคาร์บอนดังนี้ 

- ค่าสัดส่วนน้ าหนักแห้งของรากต่อต้น (Root/Shoot Ratio) ของไม้ยืนต้นทุกชนิด มี
ค่าร้อยละ 27 ของน้ าหนักแห้ง 

- ค่าสัดส่วนคาร์บอน (Carbon fraction: CF) ของไม้ยืนต้นทุกชนิด มีค่าร้อยละ 47 
ของน้ าหนักแห้ง 

- ค่าสัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ต่อคาร์บอน คือ 44/12 

ผลการด าเนินการ 

1) การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
จากการด าเนินการส ารวจพื้นที่ในภาคสนาม และการแปลภาพถ่ายดาวเทียม การใช้ประโยชน์ที่ดิน

และการปกคลุมเรือนยอดในพ้ืนที่โครงการ พบว่าโครงการมีพ้ืนที่ทั้งหมด 351.92 ไร่  โดยพื้นที่ป่าท่ีมีเรือน
ยอดหนาแน่นซึ่งเป็นรูปแบบที่พบมากท่ีสุด มีพ้ืนที่เท่ากับ 217.18 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ  61.71 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด รองลงมาเป็นพ้ืนที่กันออก (แหล่งน้ า, ที่ว่าง) พ้ืนที่กลุ่มนี้จะไม่ถูกน ามาค านวณปริมาณการกักเก็บ
คาร์บอน ซึ่งมีพ้ืนที่ประมาณ 71.90 หรือ ร้อยละ 20.43 ของพ้ืนที่ทั้งหมด และล าดับสุดท้ายเป็นพื้นที่ชุมชนมี
พ้ืนที่ 62.84 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 17.86 ของพื้นที่ทั้งหมด รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3  และ ภาพที่ 2 
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ตารางที่ 3  แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินของพ้ืนที่ด าเนินการ 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่ (ตารางเมตร) พื นที่ (ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่น 347,492.47 217.18 61.71 
พ้ืนที่กันออก (แหล่งน้ า, พ้ืนที่ว่าง) 115,040.72 71.90 20.43 
พ้ืนที่ชุมชน 100,536.16 62.84 17.86 

รวมพื นที่โครงการ 563,069.35 351.92 100.00 

 

ภาพที่ 2 การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพ้ืนที่ด าเนินการประเมินปริมาณการการดูดซับก๊าซเรือนกระจก 
โครงการป่ารักน้ า บ้านป่ารักน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

2) ข้อมูลการส ารวจจากแปลงตัวอย่าง 

จากการส ารวจข้อมูลวันที่ 1-3 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ด าเนินการวางแปลงตัวอย่าง ขนาด 1 ไร่ จ านวน  
3 แปลง โดยได้วางแปลงในส่วนที่เป็นพื้นที่ป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่น จ านวน 2 แปลง และ ในพ้ืนที่ชุมชนอีก 1 
แปลงตัวอย่าง รวมพ้ืนที่วางแปลงทั้งหมดจ านวน 3 ไร่ ผลจาการส ารวจพบพรรณไม้ทั้งหมด 70 ชนิด 
รายละเอียดพรรณไม้ที่พบดังตารางที่ 4 และ 5 



7 
 

 

ตารางท่ี 4 รายชื่อพรรณไม้ที่พบในแปลงตัวอย่าง  

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์  วงศ ์ วิสัย 

1 มะม่วง Mangifera indica L. Anacardiaceae T 

2 กะเจียน Hubera cerasoides (Roxb.) Chaowasku Annonaceae ST 

3 ยางโดน Monoon obtusum (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders Annonaceae T 

4 ยางโอน Monoon viride (Craib) B. Xue & R. M. K. Saunders Annonaceae T 

5 นมน้อย Polyalthia evecta (Pierre) Finet & Gagnep. Annonaceae S 

6 สะทาง Xylopia vielana Pierre Annonaceae T 

7 โมกมัน Wrightia arborea (Dennst.) Mabb. Apocynaceae ST 

8 มะพร้าว Cocos nucifera L. Arecaceae ExP 

9 แคบิด Fernandoa adenophylla (Wall. ex G. Don) Steenis Bignoniaceae T 

10 แคหัวหม ู Markhamia stipulata (Wall.) Seem. var. stipulata Bignoniaceae T 

11 ก้อม Ehretia laevis Roxb. Boraginaceae ST 

12 มะดูก Siphonodon celastrineus Griff. Celastraceae T 

13 มะพอก Parinari anamensis Hance Chrysobalanaceae T 

14 ขี้อ้าย Terminalia nigrovenulosa Pierre Combretaceae T 

15 ส้านใหญ ่ Dillenia obovata (Blume) Hoogland Dilleniaceae T 

16 กระบาก Anisoptera costata Korth. Dipterocarpaceae T 

17 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don Dipterocarpaceae T 

18 ยางกราด Dipterocarpus intricatus Dyer Dipterocarpaceae T 

19 พญารากด า Diospyros variegata Kurz Ebenaceae T 

20 เปล้าใหญ ่ Croton persimilis Müll. Arg. Euphorbiaceae S/ST 

21 ตองเต๊า Mallotus barbatus Müll. Arg. Euphorbiaceae S/ST 

22 คูน Cassia fistula L. Fabaceae T 

23 พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre Fabaceae T 

24 เขลง Dialium cochinchinense Pierre Fabaceae T 

25 กระถิน Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Fabaceae S/ST 

26 สาธร Millettia leucantha Kurz var. leucantha Fabaceae T 

27 จักจั่น Millettia xylocarpa Miq. Fabaceae T 

28 อะราง Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz Fabaceae T 
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ตารางท่ี 4 รายชื่อพรรณไม้ที่พบในแปลงตัวอย่าง  

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์  วงศ ์ วิสัย 

29 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz Fabaceae T 

30 มะค่าแต ้ Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. var. siamensis Fabaceae T 

31 มะขาม Tamarindus indica L. Fabaceae ExT 

32 ก่อนก Lithocarpus polystachyus (Wall. ex A. DC.) Rehder Fagaceae T 

33 ติ้วเกลี้ยง Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume Hypericaceae T 

34 กระบก Irvingia malayana Oliv. ex A. W. Benn. Irvingiaceae T 

35 สัก Tectona grandis L. f. Lamiaceae T 

36 สวอง Vitex limonifolia Wall. ex Walp. Lamiaceae T 

37 หมีเหม็น Litsea glutinosa (Lour.) C. B. Rob. Lauraceae T 

38 ตะแบกนา Lagerstroemia floribunda Jack var. floribunda Lythraceae T 

39 นุ่น Ceiba pentandra (L.) Gaertn. Malvaceae ExT 

40 ขี้ตุ่น Helicteres hirsuta Lour. Malvaceae S 

41 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. Malvaceae T 

42 กะหนาน
ปลิง 

Pterospermum acerifolium (L.) Willd. Malvaceae T 

43 พลอง
ขี้ควาย 

Memecylon caeruleum Jack var. caeruleum Melastomataceae S 

44 กัดลิ้น Walsura trichostemon Miq. Meliaceae T 

45 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam. Moraceae ExT 

46 มะหาด Artocarpus lacucha Roxb. ex Buch.-Ham. Moraceae T 

47 มะเดื่อหอม Ficus hirta Vahl Moraceae S/ST 

48 หม่อน Morus alba L. Moraceae ExST 

49 ข่อย Streblus asper Lour. Moraceae T 

50 ยูคาลิปตัส Eucalyptus alba Reinw. ex Blume Myrtaceae ExT 

51 ยูคาลิปตัส Eucalyptus camaldulensis Dehnh. Myrtaceae ExT 

52 ชมพู่น้ า Syzygium siamense (Craib) Chantar. & J. Parn. Myrtaceae T 

53 เม่าสร้อย Antidesma acidum Retz. Phyllanthaceae S/ST 

54 เม่าช้าง Antidesma bunius (L.) Spreng. Phyllanthaceae ST 

55 เหมือดโลด Aporosa villosa (Wall. ex Lindl.) Baill. Phyllanthaceae S/ST 
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ตารางท่ี 4 รายชื่อพรรณไม้ที่พบในแปลงตัวอย่าง  

ล าดับ ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์  วงศ ์ วิสัย 

56 เหมือดวอน Aporosa wallichii Hook. f. Phyllanthaceae ST 

57 ไอ Bridelia tomentosa Blume Phyllanthaceae ScanS/
ST 

58 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels Phyllanthaceae ExST 

59 ส้มกุ้งขน Ardisia helferiana Kurz Primulaceae S 

60 ส้มกบ Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabb. Rubiaceae T 

61 เข็มทอง Ixora javanica (Blume) DC. Rubiaceae ExS 

62 กระทุ่มเนิน Mitragyna rotundifolia (Roxb.) Kuntze Rubiaceae T 

63 สนกระ Prismatomeris tetrandra (Roxb.) K. Schum. subsp. 
malayana (Ridl.) J. T. Johanss. 

Rubiaceae S 

64 มะนาว Citrus ×aurantifolia (Christm.) Swingle Rutaceae ExST 

65 ส่องฟ้าดง Clausena harmandiana (Pierre) Pierre ex Guillaumin Rutaceae S 

66 มะหวด Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. Sapindaceae S/ST 

67 คอแลน Nephelium hypoleucum Kurz Sapindaceae T 

68 สตารแ์อป
เปิ้ล 

Chrysophyllum cainito L. Sapotaceae ExT 

69 ทะโล ้ Schima wallichii (DC.) Korth. Theaceae T 

70 ใต้ใบหิน Rinorea bengalensis (Wall.) Kuntze Violaceae S 

หมายเหตุ     S            Shrub   ไม้พุ่ม 

T Tree   ไม้ต้น 
ST Shrubby Tree   ไม้ต้นขนาดเล็ก 
S/ST Shrub/ Shrubby Tree  ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก  
ExT Exotic Tree   ไม้ต้นมาจากต่างประเทศ (ไม้ต่างถิ่น) 
ExS Exotic Shrub   ไม้พุ่มมาจากตา่งประเทศ (ไม้ต่างถิ่น) 
ExST Exotic Shrubby Tree  ไม้ต้นขนาดเล็กมาจากตา่งประเทศ (ไม้ต่างถิ่น) 
ExP Exotic Palm   หมาก หรือปาล์มมาจากต่างประเทศ (ไม้ต่างถิ่น) 
ScanS/ST Scandent Shrub/ Shrubby Tree ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป หรือไม้ต้นขนาดเล็ก 
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ตารางท่ี 5 การจ าแนกพรรณไม้ตามวิสัยที่พบในแปลงตัวอย่าง 

วิสัย จ านวนที่พบ (ชนิด) 
ไม้ต้น  39 
ไม้ต้นขนาดเล็ก 5 
ไม้พุ่ม  7 
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก  7 
ไม้ต้นมาจากต่างประเทศ (ไม้ต่างถ่ิน) 6 
ไม้ต้นขนาดเล็กมาจากต่างประเทศ (ไม้ต่างถ่ิน) 3 
หมาก หรือปาล์มมาจากต่างประเทศ (ไม้ต่างถ่ิน)  1 
ไม้พุ่มมาจากต่างประเทศ (ไม้ต่างถ่ิน)  1 
ไม้พุ่มที่เลื้อยทอดล าต้นเกาะเกี่ยวขึ้นไป หรือไม้ต้นขนาดเล็ก  1 

รวม 70 
 

แปลงตัวอย่างพ้ืนที่ที่มีเรือนยอดหนาแน่น พบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (Tree) จ านวนเฉลี่ย 152 ต้น/ไร่ 
โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่ระดับความสูงเพียงอกเฉลี่ย 12.56 เซนติเมตร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 
16.37 เมตร ในส่วนของไม้หนุ่ม (Sapling) พบว่ามจี านวนเฉลี่ย 88 ต้น/ไร่ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ
ต้นไม้ที่ระดับความสูงเพียงอกเฉลี่ย 1.69 เซนติเมตร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 3.50 รายละเอียดดังตารางที่ 6 
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ส าหรับแปลงตัวอย่างในพื้นที่ชุมชน พบไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ (Tree) จ านวนเฉลี่ย 51 ต้น/ไร่ โดยมีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่ระดับความสูงเพียงอกเฉลี่ย 21.67 เซนติเมตร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 14.00 เมตร 
ในส่วนของไม้หนุ่ม (Sapling) พบว่ามีจ านวนเฉลี่ย 11 ต้น/ไร่ โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นไม้ที่ระดับ
ความสูงเพียงอกเฉลี่ย 1.85 เซนติเมตร ความสูงทั้งหมดเฉลี่ย 2.54 เมตร รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ค่าเฉลี่ยการเติบโตของไม้ยืนต้นในแปลงตัวอย่าง 

แปลง 
จ านวน เส้นผ่านศูนย์กลางที่ความ

สูง 1.30 เมตร 
(เซนติเมตร) 

ความสูง 

(ต้น) (เมตร) 

พื นที่ป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่น      
ไม้ยืนต้น (Tree) 152 12.56 16.37 
ไม้หนุ่ม (Sapling) 88 1.69 3.50 

พื นที่ชุมชน       
ไม้ยืนต้น (Tree) 51 21.67 14.00 
ไม้หนุ่ม (Sapling) 11 1.85 2.54 

3) ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนของพื นพื นที่โครงการ 

น าข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นไม้มาหาค่ามวลชีวภาพ โดยใช้สมการแอลโลเมตรีและแปลงค่ามวล
ชีวภาพเป็นปริมาณคาร์บอนที่กักเก็บไว้ โดยคูณกับค่าคงที่ของ IPCC (2006) พบว่า แปลงตัวอย่างในพ้ืนที่ป่าที่
มีเรือนยอดหนาแน่น ต้นไม้มีการสะสมคาร์บอนเฉลี่ย 31,961.15 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 55,079.72 กิโลกรัม/ไร่  ส่วนแปลงตัวอย่างที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน ต้นไม้มีการสะสมคาร์บอน
เฉลี่ย 24,355.25 กิโลกรัม/ไร่ คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 41,972.21 กิโลกรัม/ไร่  (ตารางที่ 7) 

ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยผลผลิตมวลชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของไม้ยืนต้น ในแปลงตัวอย่าง 

แปลง Ws  WB WL ABG BLG ABG+BLG C CO2 

พื นที่ป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่น  
ค่าเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ต้น) 

41.18 9.44 1.92 52.54 14.19 66.72 31.36 286.28 

ค่าเฉลี่ย 
(กิโลกรัม/ไร่) 

19,727.20 4,521.64 917.42 25,166.26 6,794.89 31,961.15 15,021.74 55,079.72 

พื นที่ชุมชน         
ค่าเฉลี่ย  
(กิโลกรัม/ต้น) 

239.71 58.85 10.75 309.31 83.51 392.83 184.63 676.97 

ค่าเฉลี่ย  
(กิโลกรัม/ไร่) 

14,862.22 3,648.50 666.64 19,177.36 5,177.89 24,355.25 11,446.97 41,972.21 
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เมื่อน าค่าเฉลี่ยปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คูณกับจ านวนพื้นที่ที่มีการจ านวนพื้นที่ท่ีได้มี
การจ าแนกการใช้ประโยชน์ที่ดิน พบว่าพ้ืนที่โครงการป่ารักน้ า บ้านป่ารักน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลโคกสี อ าเภอสว่าง
แดนดิน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ทั้งหมด เท่ากับ 14,599.69 ตันคาร์บอนได
ออกซ์เทยีบเท่า โดยในพื้นท่ีป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่นมีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ท่ากับ 
11,962.37 ตันคาร์บอนไดออกซ์เทียบเท่า และ พ้ืนที่ชุมชนมีปริมาณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับ 
2,637.33 ตันคาร์บอนไดออกซ์เทียบเท่า รายละเอียดดังตารางที่ 8 

ตารางท่ี 8 ปริมาณการเก็บก๊าซเรือนกระจกของโครงการป่ารักน้ า บ้านป่ารักน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลโคกสี อ าเภอ
สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่ (ไร่) CO2  
(กก.ไร่) 

CO2  
(ตัน/ไร่) 

CO2  
(ตันคาร์บอนได
ออกซ์เทียบเท่า) 

พ้ืนที่ป่าที่มีเรือนยอดหนาแน่น 217.18 55,079.72 55.08 11,962.37 
พ้ืนที่กันออก (แหล่งน้ า, พ้ืนที่ว่าง) 71.90 - - - 
พ้ืนที่ชุมชน 62.84 41,972.21 41.97 2,637.33 
รวม 351.92     14,599.69  
 
สรุป 

ผลการส ารวจและประเมินปริมาณการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ในพ้ืนที่หลักของโครงการป่ารักน้ า บ้าน
ป่ารักน้ า หมู่ที่ 11 ต าบลโคกสี อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีพ้ืนที่ทั้งหมด 351.92 ไร่ มีปริมาณ
การการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งสิ้น 14,599.69 ตันคาร์บอนไดออกซ์เทียบเท่า 


