
รายงานการศึกษา 

โครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิดพนัธุ์ สภาพการทดแทนตามธรรมชาต ิ

และปริมาณการเก็บกักคารบ์อนในพื้นทีป่่าชุ่มน้า้ 
บ้านซาววา หมู่ที่ 3 ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 

โดย 

สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง 

ชุมชนบ้านซาววา หมู่ท่ี 3 ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า แผนงานประเทศไทย (RECOFTC) 

โครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถ่ินและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยั่งยืน 

สมาคมแม่น้ าเพื่อชีวิต และ กลุ่มรักษ์เชียงของ 

 

กุมภาพันธ์ 2560 

   



ค้าน้า 

 ป่าชุมชนบ้านซาววา หมู่ท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นระบบนิเวศป่าโคก ซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นท่ีเนินน้ าท่วมไม่ถึง มี

ลักษณะเป็นป่าเต็งรัง ไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง พื้นท่ีป่าชุมชนอีกส่วนเป็นป่าพื้นท่ีชุ่มน้ า ในช่วงฤดู

ฝน (seasonal wetland) เนื่องจากเป็นท่ีพื้นท่ีลุ่มน้ าท่วมขัง (flood plain ) น้ าเอ่อล้นตลิ่งเข้ามาท่วมขังในพื้นท่ีป่า

ริมน้ า ซึ่งจะมีระบบนิเวศย่อยท้ังหนองน้ า บึง ร่องห้วย กระจายในพื้นป่าชุมชน กลายเป็นพื้นท่ีเพาะพันธุ์ปลาแม่น้ า

อิง ที่เชื่อมโยงแม่น้ าโขง ซึ่งมีความส าคัญต่อการเป็นแหล่งวางไข่ เพาะพันธุ์ และอนุบาลปลา สัตว์น้ าวัยอ่อนต่างๆ 

ก่อนท่ีจะกลับลงไปในแม่น้ าอิง และแม่น้ าโขงต่อไป จากระบบนิเวศดังกล่าวท่ีมีน้ าท่วมขังในฤดูฝนและพื้นท่ีแห้ง

ในช่วงฤดูแล้ง พบว่ามีพรรณพืช ต้นไม้หลายชนิดปรับต่อสภาพดังกล่าว นอกจากนี้ป่าชุมชนบ้านซาววาเป็นแหล่ง

ทรัพยากรท่ีคนในชุมชนหาอยู่หากินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทาง

ชนิดของต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติของลูกไม้ ไม้หนุ่ม และปริมาณคาร์บอนเหนือดิน รวมท้ังการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นท่ีป่าชุมชนซาววาจึงมีความส าคัญในการเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีจะเรียนรู้ระบบนิเวศป่าโคก

และชุ่มน้ า ดังนั้นโครงการเสริมสร้างเครือข่ายท้องถิ่นและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อการจัดการลุ่มน้ าอิงอย่างยั่งยืน  

(โครงการอนุรักษ์แม่น้ าอิง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสหภาพยุโรป และความร่วมมือขององค์กรภาคี

ได้แก่ แผนงานประเทศไทย ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่า (RECOFTC) มูลนิธิแม่น้ าเพื่อชีวิต กลุ่มรักษ์เชียง

ของ สภาประชาชนลุ่มน้ าอิง และชุมชนบ้านซาววา ได้ร่วมกันท าการศึกษาวิจัยโครงสร้าง ความหลากหลายทาง

ชนิดต้นไม้ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่า 

เพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของระบบนิเวศป่าชุ่มน้ าท้ังชุมชน สถาบันการศึกษา 

สังคมสาธารณะ และสามารถน าไปใช้ในการวางแผนท่ีจะจัดการพื้นท่ีป่าชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในล าดับต่อไป  

 

โครงการอนุรักษ์แม่น้ าอิง 

กุมภาพันธ์ 2560 
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บทสรปุส าหรบัผูบ้ริหาร 

 ป่าซาววา หมู่ที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งผืนป่าในลุ่มน้ าอิง โดยมีเนื้อที่ประมาณ 655 ผืนป่าดังกล่าวชุมชนได้อนุรักษ์และปกป้อง

พ้ืนที่ป่ามาต้ังแต่อดีตไว้เป็นพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ เก็บเก่ียวหญ้าแฝก และแหล่งอาหาร ปัจจุบันป่าผืนนี้ยังมีคุณค่า ความส าคัญต่อวิถีชีวิต

ของชุมชนเนื่องจากเป็นแหล่งพืชอาหาร ไม้ใช้สอย สมุนไพร  และแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ าในช่วงน้ าท่วมหลาก ซึ่งจะมีสภาพเป็นพ้ืนที่

ป่าโคกและป่าชุ่มน้ า (seasonal wetland) ท าให้พ้ืนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทางนิเวศวิทยาที่ผสมผสานทั้งนิเวศวิทยาป่าไม้และ

แม่น้ า  เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนที่จึงได้ท าการศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

รวมทั้งปริมาณการเกบ็กักคาร์บอนของป่าชุ่มน้ าชุมชน บ้านซาววาเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ใช้ในการวางแผนจัดการอย่างยั่งยืนต่อไป 

การศึกษาครั้งนี้โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ าแนกชั้นโดยที่ชุมชนมีส่วนร่วม โดยได้แบ่งพ้ืนที่ส ารวจตามโซนตามความ

เด่นของสังคมพืช โดยท าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร ทั้งหมด 3 แปลง รวมพ้ืนที่ส ารวจทั้งหมด 3,000 

ตรม. พบว่า มีความหลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 20 ชนิด โดยพบว่าชนิดไม้ที่พบมากคือ ข่อย เก็ดแดง เหมียด ซี่งเป็นไม้

ที่ทนน้ าท่วมและไม้ในป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของป่าชุ่มน้ าและป่าโคก โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 

117 ต้นต่อไร่ และมีการกระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ต้ังแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 

เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่งถือว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั้นความโต  สภาพการทดแทนตาม

ธรรมชาติพบว่ามีการทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 20 ชนิด ในอัตรา 92 ต้นต่อไร่  และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 19 ชนิด ใน

อัตรา 398 ต้นต่อไร่ โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตาม

ธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้านซาววามีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทั่วไปและนิยามของป่าเสื่อมโทรม1 ทั้งนี้เมื่อ

เปรียบเทียบจากผลการศึกษาสภาพป่าชุมชนซาววากับนิยามป่าเสื่อมโทรมพบว่าป่าชุมชนบ้านซาววามีความหนาแน่นมากกว่านิยาม

ดังกล่าวถึง 5.8 เท่า  

                                                           
1มีไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อย และป่านั้นยากที่จะกลับฟื้นคืนดีได้ตามธรรมชาติโดยมีลูกไม้ขนาดความสูงเกิน ๒ เมตรขึ้นไป ขึ้น

กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒๐ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตวัดโดยรอบล าต้นตรงที่สูง ๑๓๐ เซนติเมตร ตั้งแต่ ๕๐- ๑๐๐ เซนติเมตรจายอยู่ทั่ว

พื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๘ ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน ๑๐๐ เซนติเมตรขึ้นไป ขึ้นกระจายอยู่ทั่วพื้นที่ไม่เกินไร่ละ ๒ ต้น หรือพื้นที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๓ 

ลักษณะดังกล่าว เมื่อรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละ ๑๖ ต้น (มติ ครม. มิ.ย. 2530 แก้ไขเพิ่มเติม 9 พ.ค. 2532) 
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 นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพ้ืนที่พบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดีจาก การศึกษา

ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้านซาววา มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าโคก ที่มีสังคมป่าผลัดใบ 

และมีสภาพเป็นป่าชุ่มน้ าที่น้ าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชที่มีข่อยและชุมแสงเด่นมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 17.89 ตันต่อไร่ซึ่งถือมี

ศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชุ่มน้ านี้เป็นพ้ืนที่อื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 

72.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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วธิกีารศกึษา 

 การศึกษาโครงสร้างป่า ความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ จะใช้วิธีการวางแปลงสุ่ม

ตัวอย่างแบบจ าแนกชั้น โดยแบ่งพ้ืนที่ป่าออกเป็น 3 โซน เพื่อให้กระจายในพ้ืนที่   

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงการแบ่งโซนพ้ืนที่ตามสังคมพืช เพ่ือการวางแปลงสุ่มตัวอย่าง 

 

 1) ท าแผนที่ป่าเพ่ือวางแผนส ารวจ ใช้แผนที่ google map ที่สามารถเห็นพ้ืนที่ป่าโดยรวม แม่น้ า ห้วย จากนั้นให้จัดท า

แผนที่ที่แสดงขอบเขตของป่าชุมชนของหมู่บ้าน ต่อมาท าการโดยแบ่งพ้ืนที่ป่าออกตามประเภทป่า สังคมพืชเด่น เพ่ือการวางแผนการ

วางแปลงสุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล โดยมีการแบ่งออกเป็น 3 โซนหลักๆ  

 2) ก าหนดจุดวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ในทั้ง 3 โซน โดยวางแนวที่จะวางแปลงจากแม่น้ า

ขึ้นไปยังที่ดอน โดยก าหนดต าแหน่งลงในแผนที่ที่จ านวน 1 แปลงในและโซน รวมจ านวนแปลงส ารวจ 20 X 50 เมตร จ านวน 3 

แปลง รวมพ้ืนที่ส ารวจ 3,000 ตารางเมตร  

โซนท่ี 1  

โซนท่ี 2 

โซนท่ี 3 
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 3) วางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50 เมตร ตามที่ระบุในแผนที่ เก็บข้อมูลพิกัดแปลงที่มุมแปลงทั้ง 4 มุม 

จากนั้นให้วางแปลงย่อย 10 X 10 เมตร ในแปลงใหญ่จะได้แปลง 10 X 10 เมตรจ านวน 10 แปลงเพ่ือเก็บข้อมูลไม้ใหญ่ (tree) 

ในแปลง   จากนั้นให้วางแปลงย่อยอีกสองขนาด คือ 4 X 4 เมตร และ 1 X 1 เมตร เพ่ือเก็บข้อมูลไม้หนุ่ม (ต้นไม้ที่มีความโตวัด

รอบน้อยกว่า 15 เซนติเมตร ) และลูกไม้ (กล้าไม้)  (รายละเอียดดังข้างล่าง) 

 4) ติดหมายเลข (tag) ต้นไม้ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 4.5 เซนติเมตรขึ้นไป 

5) เก็บข้อมูลต้นไม้ในแปลง 10 X 10 เมตร  ชื่อท้องถิ่น ชื่อสามัญ วัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระดับอกของต้นไม้ บันทึก

ลงในตารางบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

 6) เก็บข้อมูลชนิด จ านวนของไม้หนุ่มในแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 4 X 4 เมตร  

 7) เก็บข้อมูลชนิด จ านวนของลูกไม้ในแปลงสุ่มตัวอย่างขนาด 1 X 1 เมตร 

 

 อปุกรณ ์
 1) เชือกวางแปลง 
 2) เครื่องระบุพิกัดบนผิวโลกจากดาวเทียม (GPS) 
 3) เทปวัดขนาดความโตของต้นไม้ 
 4) แบบฟอร์มเก็บข้อมูล 
 5) แผ่นอลูมิเนี่ยมติดหมายเลขต้นไม้ (tag)  
 6) ที่ตอกหมายเลข 
 7) โปรแกรมค านวนหาน้ าหนักแห้ง และคาร์บอนของสมศักด์ และทวี (2553) 
 8) คอมพิวเตอร์ 

9) กล้องถ่ายรูป 
 

การประมวลและวเิคราะหข์อ้มลู 
 โครงสรา้ง ความหลากหลายทางชนดิ พนัธุ์ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาต ิ
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1) ประมวลชนิด และจ าแนกชั้นความโตของต้นไม้จากข้อมูลที่เก็บในแต่ละโซน โดยจ าแนกชั้นต้นไม้ออกเป็นไม้ที่มีความ

โตวัดรอบน้อยกว่า 30 เซนติเมตร ความโตระหว่าง 31- 60 เซนติเมตร ความโตวัดรอบระหว่าง 61- 90 เซนติเมตร ชั้นความโต

ระหว่าง 91-120 เซนติเมตร และความโตวัดรอบมากกว่า 120 เซนติเมตร เพื่อให้ทราบจ านวนชนิดทั้งหมด และการกระจายของ

ขั้นความโตของต้นไม้รายชนิดและภาพรวมทุกชนิด 

2) ค านวนหาความหนาแนน่รายชนิด ตามชั้นความโต และภาพรวม โดยใช้สูตร จ านวนต้นไม้ที่พบคูณด้วย 1,600 และ

หารด้วยพ้ืนที่ส ารวจ  

3 ) ประมวลชนิดไม้หนุ่ม ลูกไม้ และอัตราการทดแทนโดยการรวมจ านวนไม้หนุ่ม และลูกไม้ทั้งหมดเป็นรายชนิด ท าการ

ค านวนหาความหนาแน่นของไม้หนุ่มและลูกไม้ โดยใช้สูตร จ านวนไม้หนุ่ม หรือลูกไม้ที่พบ คูณด้วย 1,600 และหารด้วยพ้ืนที่

ส ารวจ 

ปรมิาณคารบ์อนในตน้ไมเ้หนอืดนิ 

1) น าข้อมูลขนาดความเส้นผ่าศูนย์กลางต้นไม้ใส่โปรแกรมค านวณน้ าหนักแห้งของต้นไม้ทั้งต้น หรือมวลชีวภาพรายต้น  

(biomass) ที่พัฒนาขึ้นโดยสมศักดิ์ และทวีแก้วละเอียด (2553) โดยใช้สมการอัลโลเมตรีของป่าเบญจพรรณของ Tsutumi et 

al (1983) มาเป็นฐานพัฒนาโปรแกรมค านวน 

 2) ค านวนหาปริมาณคาร์บอนรายต้นโดยใช้ปริมาณน้ าหนักชีวภาพรายต้นคูณด้วยค่าคงที่ 0.47 ตามค่าคงที่มาตรฐานของ 

IPCC แล้วรวมปริมาณคาร์บอนในพ้ืนที่ส ารวจโซนๆละ 3,000 ตารางเมตร รวมทั้งหมด 9,000 ตารางเมตร  

 3) ค านวนหาปริมาณคาร์บอนต่อไร่ในแต่ละโซน 

 4) ค านวนหาปริมาณคาร์บอนที่เก็บกักไว้ในปัจจุบันโดยใช้ปริมาณคาร์บอนต่อไร่คูณด้วยพ้ืนที่ส ารวจแต่ละโซน 
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ผลการศกึษา 

1) ความหลากหลายของชนดิ ความหนาแนน่ของตน้ไม้  

ผลการส ารวจโซนที่ 1 ป่าโคก พบต้นไม้อย่างน้อย 13 ชนิดที่พบมากที่สุดคือ เก็ดแดง 53 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ เห

มียด 14 ต้นต่อไร่ และจ่อล่อ 11 ต้นต่อไร่ มีความหนาแน่นรวมทุกชนิด 115 ต้นต่อไร ่ ในโซนที่ 2 ป่าโคก พบต้นไม้อย่างน้อย 8 

ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ เหมียด มีความหน่าแน่น 42 ต้นต่อไร่ รองลงมา คือ ต้นจ่อล่อ 37 ต้นต่อไร่ และต้นมนะ 8 ต้นต่อไร่ 

โดยมีความหนาแน่นรวมทุกชนิด 99 ต้นต่อไร่ และในโซนที่ 3 ป่าชุ่มน้ าใกล้ริมน้ าอิง พบต้นไม้ 8 ชนิด โดยชนิดที่พบมากที่สุดคือ 

ข่อย ในอัตราความหนานแน่น 110 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ต้นมะเดื่อปล่อง 8 ต้นต่อไร และอันดับสาม คือ ต้นหัด 4 ต้นต่อไร่ 

ทั้งนี้มีความหนาแน่นของต้นไม้รวมทุกชนิด 138 ต้นต่อไร่ โดยสรุปพบต้นไม้ในแปลงที่วางส ารวจ 20 ชนิด มีความหนาแน่นของ

ต้นไม้อยู่ระหว่าง 99 – 138 ต้นต่อไร่ คิดความหนาแน่นเฉลี่ยของต้นไม้ในภาพรวม 117 ต้นต่อไร่ รายละเอียดดังตารางที่ 1  

ตารางที ่1 ความหลากหลายทางชนิดต้นไม้ ความหนาแน่นของต้นไม้ และสภาพการทดแทนตามธรรมชาติ 

โซนที่ ชนิดต้นไม้ ความหนาแน่นของ
ต้นไม้ 

ชนิดไม้หนุ่ม ความหนาแน่นไม้
หนุ่ม 

ชนิดลูกไม้ ความหนาแน่นลูกไม้ 

1 13 115 ต้นต่อไร่ 9 90 ต้นต่อไร่ 6 2640 ต้นต่อไร่ 
2 8 99 ต้นต่อไร่ 7 75 ต้นต่อไร่ 9 6960 ต้นต่อไร่ 
3 8 137 ต้นต่อไร่ 7 160 ต้นต่อไร่ 18 19840 ต้นต่อไร่ 

เฉลี่ย - 117 ต้นต่อไร่ - 108 ต้นต่อไร่ - 9813 ต้นต่อไร่ 
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2) การกระจายตามชัน้ความโตของตน้ไม้ 

 ในพื้นที่ส ารวจพบว่ามีการกระจายความโตของต้นไม้วัดรอบที่ระดับอก ครบทุกชั้นความโต โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้

ตามชั้นความโตในแต่ละโซนดังนี้ 

ตารางที ่2 ความหนาแน่นของต้นไม้ในแต่ละชั้นความโต (size class) 

โซนที ่ ความหนาแนน่ของตน้ไมต้ามชัน้ความโตวดัรอบระดับอก (GBH) ต้นตอ่ไร ่
< 30 ซ.ม. 31- 60 ซ.ม. 61 – 90 ซ.ม. 91- 120 ซ.ม. >120 

1 32 43 24 11 5 
2 38 37 21 2 2 
3 32 54 18 14 19 

เฉลีย่ 34 45 21 9 9 
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ภาพที่ 2 การกระจายของต้นไม้ตามชั้นความโตวัดระดับอก (size class) แต่ละโซน 

 

ภาพที่ 3 การกระจายตามชั้นความโตของต้นไม้โดยรวม 

 

3) สภาพการทดแทนของไมห้นุม่และลูกไม้ 

 โซนที่ 1 พบการทดแทนไม้หนุ่ม 9 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ ไม้หนาม ในอัตรา 25 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ ข่อยใน

อัตรา 15 ต้นต่อไร่ ล าดับที่สามคือ มะขามในอัตรา 15 ต้นต่อไร่ ทั้งนี้มีการทดแทนของไม้หนุ่มรวมทุกชนิด 90 ต้นต่อไร่ ในส่วน

การทดแทนของลูกไม้พบว่ามีการทดแทน 6 ชนิดคือ ข่อย และข่อยในอัตรา 2,320 และ  รองลงมาคือ ต้นขะจาว อัตรา 640 ต้น

ต่อไร่ และ ขี้มด อัตรา 560 ต้นต่อไร่ และมีการท าแทนของลูกไม้รวม 2640 ต้นต่อไร ่

โซนที่ 2 พบการทดแทนของไม้หนุ่ม 7 ชนิด ชนิดที่ทดแทนมากที่สุดคือ ส้มเสี้ยว ในอัตรา 25 ต้นต่อไร่ อันดับสอง คือ 

ต้นผีเสื้อ 25 ต้นต่อไร่ อันดับสาม คือ จ้อล่อ 5 ต้นต่อไร โดยมีอัตราการทดแทนรวมทุกชนิด 75 ต้นต่อไร่ ลูกไม้ พบการทดแทน 

9 ชนิด พบมากที่สุดคือ ต้นตะแบก ในอัตรา 1680 ต้นต่อไร่ อันดับสอง คือ ต้นขี้มด จ านวน 1360 ต้นต่อไร่ อันดับสาม คือ ต้น

เป๋ย 1280 ต้นต่อไร่ และมีอัตราการทดแทนของไม้หนุ่มรวมทุกชนิด 6960 ต้นต่อไร ่
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โซนที่ 3 พบการทดแทนไม้หนุ่ม 7 ชนิด ชนิดที่พบการทดแทนมากที่สุดคือ ต้นข่อย ในอัตรา 80 ต้นต่อไร่ รองลงมาคือ 

ต้นชุมแสง 45 ต้นต่อไร อันดับที่สามคือ ดีหมี 10 ต้นต่อไร่ โดยมีอัตรการทดแทนโดยรวมทั้งหมดทุกชนิด 160 ต้นต่อไร่ ส่วนการ

ทดแทนของลูกไม้ มีทั้งหมด 18 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดคือ หัด ในอัตรา 4640 ต้นต่อไร่ อันดับสอง คือ ชุมแสง อัตรา 3120 

ต้นต่อไร่ และข่อง 3120 ต้นต่อไร่ โดยมีอัตราทดแทนรวมของไม้หนุ่ม 19,840 ต้นต่อไร ่

 

ภาพที่ 4 กราฟแสดงความหนาแน่นของลูกไม้ 

 

ภาพที่ 5 กราฟแสดงความหนาแน่นของไม้หนุ่ม 
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4)  มลูคา่และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรปา่ซาววา 

4.1 มูลคา่และการใชป้ระโยชนจ์ากทรพัยากรปา่ซาววาของคนในชมุชนในรอบปี  

 คนในชุมชนบ้านซาววามีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่ามาช้านาน มีการหาอยู่หากินจากทรัพยากรต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่ง

อาหาร พืชสมุนไพร ไม้ใช้สอย และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งผลผลิตจากป่าผืนนี้คนในชุมชนเก็บหาและใช้ประโยชน์ได้

ตลอดทั้งปี ดังตารางที่  3 

ล าดบั ชนดิ 
ระยะเวลาการเกบ็หา การใชป้ระโยชน ์

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และมลูคา่ 

1 ดอกก้าน                         ราคา 3 ดอก 10 บาท 

2 ดอกกระเจียว                         ดอกละ 1 บาท 

3 หน่อไม ้                         กิโลกรัมละ 60 บาท 

4 งิ้ว ดอกงิ้ว นุ่นงิ้ว                 ดอกแห้ง กก.ละ 200 บาท 

5 ผักกูดก้อง                         ก าละ 10 บา 

6 ปอแต๊บ                         ใช้ในครัวเรือน 

7 ปอบิด                         ถุงละ 20 บาท 

8 มะมา                         กินและเป็นพืชสมุนไพร 

9 หญ้าแฝก หญ้าคา                         ตับละ 25 บาท 

10 มะเขือพวง                         กองละ 10 บาท 

11 มะขามป้อม                         ถังปีบละ 200 บาท 

12 หญ้านาง                         เป็นพืชสมุนไพร 

13 เครือก้องแกบ                         พืชสมุนไพรแก้ปวดตัว 

14 รางจืด                         พืชสมุนไพรขับสารพิษ 

15 ผ้ึง                         
น้ าผึ้งขวดละ 250 บาท 
รังผึ้ง กก.ละ 300 บาท 

16 ต่อ                         ตัวอ่อนต่อ กก.ละ 500 บาท 
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17 แหย่ง                         ท าเสื่อ 

18 ล าไผ่                         ใช้จักรสาน 

ล าดบั ชนดิ 
ระยะเวลาการเกบ็หา การใชป้ระโยชน ์

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. และมลูคา่ 

19 ผักม้วนหมู                         ถุงละ 20 บาท 

20 ผักหนัง                         ก าละ 10 บา 

21 หญ้าปกตอ                         สมุนไพรแก้โรคเบาหวาน 

22 ผักแซ่ว                         ก าละ 5-10 บาท 

23 บัวลอย                         ถุงละ 10 บาท 

24 ยอดเดา                         ถุงละ 10 บาท 

25 เห็ดหิ่งหอ้ย                         กก.ละ 200 บาท 

26 เห็ดตุ่มโหม่ง                         ถุงละ 20 บาท 

27 เห็ดหูหน ู                         กองละ 10-20 บาท 

28 เห็ดแก้น                         กองละ 10-20 บาท 

29 เห็นขอนขาว                         กองละ 10-20 บาท 

30 เห็ดหล่ม                         กองละ 10-20 บาท 

31 เห็ดโคลน                         กก.ละ 200 บาท 

32 เห็ดห้า                         กก.ละ 100-200 บาท 

33 แมงมัน   ไข่ ตัวมีปีก               แก้วเล็ก 20 บาท 

34 มดแดง                         ตัวละ 2 บาท 

35 จ้ิงหรีด                         แก้วเล็ก 20 บาท 

36 ปลา                          ราคาตามชนิดปลา 

37 ผักกูด                         ก าละ 5-10 บาท 

38 มะระขี้นก                         ถุงละ 5-10 บาท 

39 กบเขียด                         
กบ กก.ละ 150 บาท 
เขียด,อึ่งอ่างกก.ละ 100 บ. 

40 งูสิง และงูต่างๆ                         งูสิง กก.ละ 200 บาท 

41 มดฮี ้                         แก้วเล็ก 20 บาท 

42 ผักปู่ย่า                         ก าละ 5-10 บาท 



12 
 

43 ผักสีเสียด                         มัดละ 20 บาท 

44 ใบบัวบก                         มัดละ 5-10 บาท 

 

  รูปที ่6 การใช้ประโยชน์จากต้นปอ น ามาท าเชือกและไม้ค้ าสลีในงานประเพณีล้านนา 

 

รูปที ่7 การเก็บหาผักในป่าชุมชนบ้านซาววา (ผักแซ่ว) 
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4.2 การส ารวจไผใ่นพืน้ทีป่า่ซาววา 

 จากการส ารวจจ านวนชนิดไผ่บ้านซาววา พบชนิดไผ่ทั้งหมด 3 ชนิด คือ ไผ่สีสุก ไผ่ป่า และไผ่ซาง โดยพบไผ่สีสุกมาก

ที่สุด เมื่อท าการนับจ านวนล าไผ่ในกอไผ่ แบ่งเป็น ล าอ่อนที่สามารถให้หน่อได้ในปีถัดไป ล าแก่ที่ไม่สามารถให้หน่อ และล าตาย ดัง

ตารางท่ี 4 

ตารางที ่4 จ านวนล าไผ่แต่ละชนิด 

ชนดิไผ ่ จ านวนกอ จ านวนล าออ่น จ านวนล าแก ่ จ านวนล าตาย 
ไผ่สีสุก 28 459 828 331 
ไผ่ป่า 22 320 896 560 
ไผ่ซาง 1 7 12 0 

จ านวนรวม 51 786 1736 891 
  

การใช้ประโยชน์จากไผ่ของบ้านซาววา 

ล าไผ ่ ล าแก่  ใช้ในการจักรสาน ไม้ค้ ายัน ร้ัวบ้าน 

 ล าอ่อน ใช้ในการท าตอกมัดข้าว 

หนอ่ไม ้  ท าอาหาร ท าหน่อส้ม และขาย 
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  เมื่อน ามาคิดมูลค่าที่ได้จากหน่อในปีถัดไป พบว่า ในปีนี้ 2560 พบจ านวนล าอ่อนที่สามารถให้หน่อได้ในปีถ้ดไป ทั้งหมด 

786 ล า แต่ละล า สามารถให้หน่อได้ 4 หน่อต่อปี เมื่อน าหน่อไปขายเฉลี่ยราคา หน่อละ 60 บาท และเมื่อน าไปท าหน่อไม้ส้ม 

(หน่อไม้ดอง) ราคาเฉลี่ย 100 บาท มูลค่าที่ได้จากหน่อในปีถัดไปเป็นดังนี้ 

มูลค่าจากการขายหน่อ 786 ล า x 4 หน่อ x 60 บาท คิดเป็นเงิน   188,640  บาท 

มูลค่าจากการแปลรูปหน่อไม้ดอง  786 ล า x 4 หน่อ x 100 บาท คิดเป็นเงิน 314,400 บาท 

จากข้อมูล จะเป็นว่า หน่อไม้จากป่าบ้านซาววาสามารถท ารายได้ให้แก่คนในชุมชน ตั้งแต่ 188,640 – 314,400 บาท 

5) วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบสภาพปา่กับนิยามปา่เสือ่มโทรม 

จากนิยาม “ป่าเสื่อมโทรม” ตามมติ ครม. มิ.ย. 2530  แก้ไขเพ่ิมเติม 9 พ.ค. 2532 ระบุว่า “ป่าเสื่อมโทรมคือ ป่าที่มี

ไม้มีค่าที่มีลักษณะสมบูรณ์เหลืออยู่น้อยมาก และป่านั้นยากที่จะกลับฟ้ืนคืนดีได้ตามธรรมชาติ มีลูกไม้ขนาดความโตสูงเกิน 2 เมตร 

ขึ้นไปกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 20 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตโดยวัดรอบล าต้นที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตร ต้ังแต่ 50-

100 เซนติเมตรขึ้นกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่เกินไร่ละ 8 ต้น หรือมีไม้ขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรขึ้นไปกระจายอยู่ทั่วพ้ืนที่ไม่

เกินไร่ละ 2 ต้น หรือพ้ืนที่ป่าที่มีไม้เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าว เมือรวมกันแล้วต้องมีจ านวนไม่เกินไร่ละ 16 ต้นต่อไร่” 

ซึ่งผลจากการส ารวจสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบตามเกณฑ์ภายใต้นิยามได้ดังนี้ 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความหนาแน่นของต้นไม้ของป่าชุมชนซาววากับนิยามป่าเสื่อมโทรม 

เกณฑ์ จ านวนต้นที่ส ารวจพบในพ้ืนที่ส ารวจ 
3,000 ตรม. ( 1.875 ไร่) 

ความหนาแน่นป่าซาววา 
(ต้นต่อไร่) 

ความหนาแน่นของต้นไม้ตาม
นิยามป่าเสื่อมโทรม (ต้นต่อ
ไร่) 

ลูกไม้ที่มีความสูงเกิน 2 
เมตร (ไม้หนุ่ม) 

55 ต้น 92 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ 4.6 เท่า 

ไม่เกิน 20 ต้นต่อไร่ 

ความโตวัดรอบระดับอก
(GBH) 50-100 

94 ต้น 50 ต้นต่อไร มากกว่า
เกณฑ์ 6.25 เท่า  

ไม่เกิน 8 ต้นต่อไร่ 
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เซนติเมตร 
ความโตวัดรอบระดับอก 
(GBH) มากกว่า 100 
เซนติเมตร 

26 ต้น 13 ต้นต่อไร่ มากกว่า
เกณฑ์ 6.5 เท่า  

ไม่เกิน 2 ต้นต่อไร่ 

รวมทั้ง 3 เกณฑ์ 175 ต้น 93 ต้นต่อไร่ (มากกว่า
เกณฑ์ 5.8 เท่า) 

ไม่เกิน 16 ต้นต่อไร่ 

 

จากผลของการศึกษาพบว่าป่าชุมชนบ้านซาววามีความหนาแน่นสูงกว่าเกณฑ์ตามนิยามของป่าเสื่อมโทรมทั้ง 3 เกณฑ์ 

กล่าวคือ ความหนาแน่นจ านวนลูกไม้ที่สูงกว่า 2 เมตรพบ 92 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่อมโทรม 4.6 เท่า ความหน่าแน่นของ

ต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอก 50- 100 เซนติเมตรพบ 50 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 6.25 เท่า และความ

หนาแน่นของต้นไม้ที่มีความโตวัดรอบที่ระดับอกมากกว่า 100 เซนติเมตร พบ 13 ต้นต่อไร่ มากกว่าเกณฑ์ตามนิยาม 6.5 เท่า 

และโดยรวมทั้ง 3 เกณฑ์ก็พบว่ามีความหนาแน่นมากกว่าเกณฑ์ป่าเสื่อมโทรม 5.8 เท่า รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนั้น

สรุปได้ว่าป่าชุ่มน้ าบ้านซาววาไม่ใช่ป่าเสื่อมโทรม  

6) ปรมิาณการเกบ็กักคาร์บอนในต้นไมเ้หนอืดนิ (ABC) 

จากข้อมูลความโตวัดรอบระดับอก (GBH) น ามาแปลงค่าให้เป็นค่าความโตเส้นผ่านศูนย์กลาง (DBH) แล้วน าไป

ค านวนหาปริมานคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon ) รายต้นในแปลงส ารวจโดยใช้สมการค านวนหามวลชีวภาพ หรือน า

หนักแห้งจากสมการของป่าเบญจพรรณ ซึ่งมีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ าแนกชั้น ตามระดับประเภทสังคมพืชเด่นและระดับ

ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแบ่งโซนส ารวจออกเป็น  3 โซน เพื่อการวางแปลงถาวรขนาด  20 X 50 เมตร จ านวน 3 แปลง รวมเนื้อที่

ส ารวจ 3,000 ตรม. โดยมีผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดินดังนี้ 

ตารางที่ 6 ปริมาณการเก็บกักคาร์บอนในแต่ละโซนและทั้งผืนป่า 

โซนที่ จ านวน
ต้นไม้ 

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในแปลงส ารวจ 1,000 
ตรม.  

ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน 
ต่อไร่ (1,600 ตรม.) 

โซนที่ 1 ป่าโคก 68 8.08 ตันคาร์บอน 12.93 ตันคาร์บอน  
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โซนที่ 2 ป่าโคก  132 4.87 ตันคาร์บอน 7.79 ตันคาร์บอน 
โซนที่ 3 ป่าชุ่มน้ าริมน้ า
อิง  

86 20.59 ตันคาร์บอน 32.94 ตันคาร์บอน 

ปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ป่าชุมชนซาววาทั้งหมดในพื้นที่ 1 ไร ่ 17.89 ตันต่อไร่ 
 

 สรุปผลการศึกษาปริมาณคาร์บอนเหนือดินของต้นไม้ในป่าชุมชนซาววายังไม่รวมคาร์บอนของกอไผ่ซึ่งมีการกระจายใน

พ้ืนที่อย่างหนาแน่นโดยเฉพาะไผ่สีสุก ไผ่ป่า ใน ปี. พ.ศ. 2560 พบว่ามีปริมาณคาร์บอนเหนือดินในต้นไม้ รวม 17.89 ตันคาร์บอน

ต่อไร่ และ และถ้าหากพ้ืนที่ป่าชุมชนนี้ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นพ้ืนที่อย่างอื่นๆ นอกจากการท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ

แล้วยังจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ราว 72.64 ตันต่อไร่ของคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า ซึ่งยังไม่รวมคาร์บอนที่อยู่ในเศษ

ซากใบไม้ ก่ิงไม้ (litter) ตามพ้ืนป่าซึ่งจากการสังเกตพบว่ามีการสะสมอินทรีย์วัตถุหนาเหมือนป่าพรุเพราะมีการท่วมขังของน้ า

ในช่วงฤดูฝน  
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สรปุผลการศกึษา 

 จากการศึกษาโครงสร้าง ความหลากหลายทางชนิด สภาพการทดแทนตามธรรมชาติ และปริมาณการเก็บกักคาร์บอนของ

ป่าชุ่มน้ าบ้านซาววา โดยใช้วิธีการวางแปลงสุ่มตัวอย่างแบบจ าแนกชั้นโดยแบ่งพ้ืนที่ส ารวจตามโซนตามความเด่นของสังคมพืช โดย

ท าการวางแปลงสุ่มตัวอย่างถาวรขนาด 20 X 50  เมตร โซนละ 1 แปลง (พ้ืนที่ส ารวจโซนละ 1,000 ตรม.) โดยพบว่า มีความ

หลากหลายของชนิดต้นไม้อย่างน้อย 20 ชนิด โดยพบว่าชนิดไม้ที่พบมากคือ ข่อย เก็ดแดง เหมียด ซี่งเป็นไม้ที่ทนน้ าท่วมและไม้ใน

ป่าเต็งรังซึ่งเป็นป่าที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ของป่าชุ่มน้ าและป่าโคก โดยมีความหนาแน่นของต้นไม้โดยรวม 117 ต้นต่อไร่ และมีการ

กระจายของต้นไม้ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ต้ังแต่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร ถึงความโตวัดรอบมาก 120 เซนติเมตรครบทุกชั้น ซึ่ง

ถือว่าต้นไม้มีความสมบูรณ์ในแง่ของโครงสร้างการกระจายตามขนาดชั้นความโต  สภาพการทดแทนตามธรรมชาติพบว่ามีการ

ทดแทนของไม้หนุ่มกว่า 20 ชนิด ในอัตรา 92 ต้นต่อไร่  และการทดแทนของลูกไม้อย่างน้อย 19 ชนิด ในอัตรา 398 ต้นต่อไร่ 

โดยสรุปจากสภาพโครงสร้างป่า ความหลากหลายของชนิด ความหนาแน่นของต้นไม้ และการทดแทนตามธรรมชาติ ป่าชุมชนบ้าน

ซาววามีสมบูรณ์ดีเมื่อเทียบกับสภาพป่าเบญจพรรณสมบูรณ์ทั่วไปและนิยามของป่าเสื่อมโทรม 2 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบจากผล

การศึกษาสภาพป่าชุมชนซาววากับนิยามป่าเสื่อมโทรมพบว่าป่าชุมชนบ้านซาววามีความหนาแน่นมากกว่านิยามดังกล่าวถึง 5.8 เท่า  

 นอกจากนี้จากสภาพความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้ในพ้ืนที่พบว่ายังเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนเป็นอย่างดีจากการศึกษา

ปริมาณคาร์บอนเหนือดิน (above ground carbon) พบว่าบริเวณป่าชุมชนบ้านซาววา มีสภาพพ้ืนที่เป็นป่าโคก ที่มีสังคมป่าผลัดใบ 

และมีสภาพเป็นป่าชุ่มน้ าที่น้ าท่วมถึงซึ่งเป็นสังคมพืชที่มีข่อยและชุมแสงเด่นมีศักยภาพเก็บกักคาร์บอนกว่า 17.89 ตันต่อไร่ซึ่งถือมี

ศักยภาพสูงมาก ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าชุ่มน้ านี้เป็นพ้ืนที่อื่นๆ จะส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์กว่า 

72.64 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
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