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สมศกัดิ ์สขุวงศ ์และคณะ (มนีาคม 2559)

 ความหมายการกกัเก็บธาตคุารบ์อน
 การหมนุเวยีนของคารบ์อนในป่า
 แหลง่รวมคารบ์อนในป่า 
 เทคนคิวธิใีนการวดัหาปรมิาณคารบ์อน
 การวดัคารบ์อนในแหลง่รวม (carbon pools) ตา่งๆ ภายในป่า

 ในตน้ไม ้และพชืชัน้ลา่ง
 ในพชืทีต่ายแลว้
 คารบ์อนในดนิ

 การค านวณคา่คารบ์อนในป่า
 วธิทีีใ่ชป้รมิาตร (volume based approach)
 วธิใีชม้วลชวีภาพ(biomass) หรอื น ้าหนักแหง้

การวางแปลงเก็บขอ้มลูส ารวจป่า

หวัขอ้การน าเสนอในการฝึกปฎบิตักิารวดัคารบ์อน
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การกกัเก็บธาตคุารบ์อน  คอื กระบวนการดงึคารบ์อนจากชัน้
บรรยากาศมาเก็บไวใ้นแหลง่เก็บทีใ่ดทีห่นึง่ หรอืน าคารบ์อนมาเก็บ
ไวน่ั้นเอง

การกกัเก็บธาตคุารบ์อน (Carbon Sequestration)



การกกัเก็บธาตคุารบ์อน (Carbon Sequestration)

ความรอ้นจากดวงอาทติย์

ดวงอาทติย์

โลกก าลงัรอ้นขึน้เร ือ่ยๆ 

ความรอ้นบางสว่นทะลสุูอ่วกาศ

ความรอ้นบางสว่นสะทอ้น
กลบัพืน้ผวิโลก

ช ัน้บรรยากาศของเรอืน
กระจก

โลก
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• พชืสเีขยีวทกุชนดิดดูคารบ์อนไดออกไซดจ์ากอากาศมาปรงุ
เป็นอาหาร แลว้กลายเป็นเนือ้ไม ้

o เนือ้ไมโ้ดยทัว่ ๆ ไปมคีารบ์อนอยูร่าว 50%

• การปลกูตน้ไมก้็คอืการดงึคารบ์อนมาเก็บไว ้ท าใหค้ารบ์อนใน

ชัน้บรรยากาศลดลง ดว้ยเหตนุีป่้าก็คอื ทีเ่ก็บคารบ์อน
(sink)

การกกัเก็บธาตคุารบ์อน
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• คารบ์อนไดออกไซด ์(CO2)
o พชืสเีขยีวดดูมาใชป้ระโยชน์
o ดนิหายใจออกมา

• กา๊ซมเีทน (CH4)
o ดนิดดูซบัไวบ้า้ง

• ไนตรัสออกไซด ์(N2O)
o ปลดปลอ่ยออกมาจากดนิบา้ง

• ไอน ้า
o ตน้ไมค้ายไอน ้าออกมา

• คารบ์อนมอนนอกไซด ์(CO)
• ซลัเฟอรเ์ฮกซะฟลอูอไรด ์(SF6)

แตก่า๊ซเรอืนกระจก มเีพยีงคารบ์อนไดออกไซด ์มเีทน ไน
ตรัสออกไซด ์และกา๊ซทีม่ฟีลอูอรนี เทา่นัน้ ทีค่วบคมุโดยพธิสีาร
เกยีวโต (Kyoto Protocol)

กา๊ซเรอืนกระจกทีส่ าคญั
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• ตน้ไมแ้ละพชืสเีขยีวดดูคารบ์อนไดออกไซดไ์ปเก็บไวเ้ป็นเนือ้ไม ้
และใบไม ้

• ดนิในป่าก็ชว่ยเก็บคารบ์อนในรปูของ
o รากตน้ไมท้ีก่ าลงัเน่าเป่ือยผพัุง
o ใบและเนือ้ไมท้ีก่ าลังเน่าเป่ือยผพัุง ฯลฯ

• ดนิป่าไมย้งัชว่ยดดูซบักา๊ซมเีทน ซึง่มคีณุสมบตัทิ าใหโ้ลกรอ้น
มากกวา่คารบ์อนไดออกไซดม์ากมาย

• ผลติภณัฑจ์ากตน้ไม ้เชน่ เสาเรอืน กระดาน คาน ประต ู 
เฟอรน์เิจอร ์ลว้นชว่ยกกัเก็บคารบ์อนไดเ้ชน่กนั

การหมนุเวยีนคารบ์อนในป่า (Forest Carbon Cycle)
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• ป่าก็ปลอ่ยคารบ์อนเขา้สูบ่รรยากาศเชน่กนั โดย

o การหายใจของป่า
o การหายใจของจลุนิทรยี์
o จากซากพชืทีเ่น่าเป่ือยผพัุง

• กา๊ซไนตรัสออกไซด ์(N2O) ก็ปลดปลอ่ยออกมาจากดนิในป่า

กา๊ซทีค่ายออกมาจากดนิในป่า (Forest Emissions)
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แหลง่รวมคารบ์อน (Carbon pools) ในป่า

1. ในพชื (ตน้ไม,้ พชืชัน้ลา่งตา่งๆ ) ทีย่งัมชีวีติอยูเ่รยีกวา่         
“มวลชวีภาพทีม่ชีวีติ”

2. ในอนิทรยีวตัถทุีต่ายแลว้ (ไดแ้กไ่มต้าย และซากพชืทีย่งัสด
หรอื     ผสุลายไปบา้งแลว้)

3. เก็บไวใ้นดนิ (มทีัง้อนิทรยีค์ารบ์อน และอนนิทรยีค์ารบ์อน เชน่ 
เกลอืคารบ์อเนต)

4. ผลติภณัฑจ์ากไมต้า่งๆ เชน่ ไมท้ีน่ าไปท าเสาบา้น ฝาบา้น รัว้
บา้น และ เฟอรน์เิจอ



แหลง่ทีร่วมคารบ์อน (carbon pools) ตา่ง ๆ ภายในป่า

มวลชวีภาพทีม่ชีวีติอยู่
(biomass)

ผลติภัณฑจ์ากไม ้
(wood products)

Carbon 
Sink

ดนิ
(soils)

เศษไม ้ปลายไม ้
(woody debris)

พชืพรรณตามพืน้ป่า
(forest floor)



ตวัอยา่งแหลง่รวมคารบ์อน (Carbon pools) ในป่า



ตวัอยา่งแหลง่รวมคารบ์อน (Carbon pools) ในป่า
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• ป่าชมุชน สวนป่า ตน้ไมใ้นโรงเรยีน ในนา ไมว่า่จะขนาดใด ก็
เป็นทีก่กัเก็บธาตคุารบ์อนไดเ้สมอ

• ปรมิาณคารบ์อนทีก่กัเก็บไดข้ึน้อยูก่บัหลายๆ ปัจจัย

o อายขุองป่า
o ความสมบรูณ์  และการถกูรบกวน
o วธิปีฏบิตัใินการจัดการ

• เราจะเรยีนเทคนคิวดัคารบ์อนสต็อกทีก่กัเก็บไวใ้นตน้ไมใ้นป่า 
และปรมิาณการเพิม่พนู

ปรมิาณคารบ์อนทีก่กัเก็บไวใ้นป่า
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1. วธิวีดัการแลกเปลีย่นคารบ์อน ( C ) ระหวา่งแหลง่เก็บตา่งๆ 
ในป่า และระหวา่งป่ากบับรรยากาศภายนอก (flux based 
approach) 

2.   วธิวีดัปรมิาณ หรอืสตอ๊กของคารบ์อนโดยตรง (Stock 
based approach) โดยวดัคารบ์อนในแหลง่เก็บตา่ง ๆ ทีม่ี
อยู ่ณ เวลาใดเวลาหนึง่ วธินีีท้ าไดง้า่ยทีส่ดุ โดยการส ารวจ
วดัไม ้                                                                     

สองวธินีีค้วรใชเ้สรมิกนัและกนั    

เทคนคิในการวดัปรมิาณคารบ์อน ม ี2 เทคนคิ
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• ใชเ้ครือ่งมอืแพง ตดิตัง้บนหอคอยสงูเทา่ยอดตน้ไม ้

• เสยีคา่ใชจ้า่ยแพง มเีพยีง 2-3 แหง่เทา่นัน้ทีต่ดิตัง้ในโลก

• แตด่สี าหรับการหาคา่สทุธขิองปรมิาณที ่แลกเปลีย่นกนั
ระหวา่งแหลง่ตา่งๆ รวมทัง้ในแหลง่ตน้ไมต้าย และซากพชื  
ซึง่ถา้ใชว้ธิวีดัสตอ๊กจะท าไดย้ากกวา่

( I )วธิวีดัการแลกเปลีย่นคารบ์อน (flux-based approach)
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• เราจะเรยีนใชว้ธินีี ้เพราะงา่ย และถกูกวา่

• เราอาจใชข้อ้มลูการส ารวจป่าหรอืวดัตน้ไมใ้นอดตีทีม่อียูแ่ลว้
มาค านวณหาคา่คารบ์อน หรอืจะส ารวจวดัตน้ไมใ้หมก็่ไดไ้ม่
ยาก

• มกัใชว้ธินีีว้ดัปรมิาณสตอ๊กคารบ์อนทีเ่ก็บไวใ้นตวัตน้ไม ้และ
หาการเพิม่พนูของคารบ์อนในชว่งระยะเวลาหนึง่

• แหลง่รวมบางอยา่ง (pools) เราอาจตดัทิง้ไปไดบ้า้ง เชน่
คารบ์อนในดนิ หากเราไมเ่ปลีย่นการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ ก็ถอื
วา่มอียูค่งที ่ไมต่อ้งท าใหม่

( II )วดัปรมิาณคารบ์อนจากตน้ไมโ้ดยตรง (Stock-based)
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1. มวลชวีภาพทีย่งัมชีวีติอยู่
o มวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิ ไดแ้ก ่ตน้ไม ้พชืชัน้ลา่งตา่ง ๆ รวมไม ้
พุม่ เถาวลัย ์

o มวลชวีภาพใตผ้วิดนิ ไดแ้ก ่ รากตน้ไมข้นาดตา่งๆ แตม่กัไม่
รวมรากทีม่ขีนาดนอ้ยกวา่ 2 มม.

2. ในอนิทรยีวตัถหุรอืซากพชืทีต่ายแลว้
o ตน้ไมท้ีย่นืตน้ตาย หรอืทีล่ม้ขอนนอนไพร หรอืไมต้ายทีฝั่งดนิ.
o ซากพชื –ไดแ้ก ่ซากพชืใบไมต้า่งๆ ทีร่ว่งหลน่ทบัถมบนผวิดนิ 

3. คารบ์อนในดนิ ไดแ้ก ่คา่ออรแ์กนคิคารบ์อน (อนิทรยีวตัถ)ุ ในดนิ 
รวมในดนิอนิทรยี ์(Organic Soil) ดว้ย มกัหาลงไปในระดบัความ
ลกึของดนิทีก่ าหนดไวเ้ชน่ 30 ซม. อาจรวมรากฝอยขนาดเล็กๆ
ดว้ย

แหลง่รวมคารบ์อน 3 แหลง่ใหญท่ีส่ าคญัในป่า



ตวัอยา่งการเก็บตวัอยา่งซากพชืบนผวิดนิ 
ขนาดแปลงตวัอยา่ง 1 x 1 เมตร



ตวัอยา่งการเก็บตวัอยา่งดนิ โดยใชก้ระบอกบรรจดุนิ soil can 
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• มกัมขีอ้มลูอยูบ่า้งแลว้
o หลายแหง่เคยมกีารส ารวจนับและวดัตน้ไมใ้นป่าชมุชน 
หรอืในแปลงวนเกษตร

o ทางการเชน่กรมป่าไมก้็เคยมขีอ้มลูการส ารวจป่าในอดตี 
o ปัจจบุนัสามารถส ารวจโดยใชด้าวเทยีมก็ได ้

• วธิกีารตรวจวดัตน้ไม้
o ตอ้งใชว้ธิวีดัตน้ไมท้ีเ่ป็นแบบสากล
o อาจเสยีเวลาและคา่ใชจ้า่ยบา้ง
o อาจใชข้อ้มลูในอดตีไดใ้นบางกรณี

ตน้ไมย้นืตน้
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• มกัเป็นพชืลม้ลกุ หรอืลกูไม ้กลา้ไมข้นาดเล็กๆ อาจตดัทิง้
ออกไปไดใ้นป่าบางประเภท เชน่ ป่าชายเลน ทีม่กัไมม่พีชืชัน้
ลา่ง หรอืป่าทีแ่หง้แลง้มากมากก็มพีชืชัน้ลา่งนอ้ย

พชืช ัน้ลา่ง



ลกัษณะไมย้นืตน้และไมช้ ัน้ลา่งในป่าแหง้แลง้
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• มวลชวีภาพใตด้นิมคีา่ประมาณ 20-25% ของคา่มวลเหนอืพืน้ดนิ 
คดิเป็นอตัราไดร้าวๆ 1:4 หรอื 1:5

• คา่มวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิ เป็นการประมาณทีใ่ชก้นัแพรห่ลายกบั
ป่าบก

• ส าหรับการหามวลชวีภาพใตด้นิ ของตน้ไมใ้นป่าชายเลน มกีาร
สรา้งสมการอลัโลเมตร ีเพือ่ค านวณเป็นการเฉพาะ อาจกลา่วได ้
วา่ มวลชวีภาพป่าชายเลน ของสว่นเหนอืพืน้ดนิ : สว่นใตพ้ืน้ดนิมี
คา่สงูประมาณ 1:1 เพราะอยูใ่ตน้ ้าทะเล รากไมจ้ะไมผ่สุลาย

มวลชวีภาพใตด้นิ(น า้หนกัแหง้)
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• ไมย้นืตน้ตาย ไมท้ีล่ม้ขอนนอนไพร เศษปลายไมแ้ละตอไมท้ี่
เหลอืจากการตดัไม ้

• อาจใชว้ธิวีดัปรมิาตรเป็นเนือ้ไมก้อ่น โดยใชส้ตูรค านวณ
ปรมิาตรไมซ้งุ แลว้น าปรมิาตรไมม้าแปลงใหเ้ป็นคา่มวล
ชวีภาพ (biomass) หรอื น ้าหนักแหง้ ภายหลงั เพือ่หาคา่
คารบ์อน ( C )

• ขอ้มลูซากพชื มกัจะไมท่ ากนัในการส ารวจป่าทีผ่า่นๆมา แต่
อาจมขีอ้มลูจากการวจิัยอยูบ่า้ง

ไมย้นืตน้ตาย และซากพชื
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• เรามขีอ้มลูจากการส ารวจดนิป่าในประเทศไทยอยูบ่า้งแลว้

• แตเ่ราจะเรยีนวธิเีก็บตวัอยา่งดนิ เพือ่น าไปวเิคราะหใ์น
หอ้งปฏบิตักิาร แตก็่ตอ้งมคีา่ใชจ้า่ยคอ่นขา้งแพง

อนิทรยีค์ารบ์อนในดนิ
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เราจะฝึกการวดัคารบ์อนในแหลง่เก็บ (pools) ทีเ่ป็นพชื
หรอืตน้ไมท้ีม่ชีวีติอยู ่และซากพชืทีต่ายแลว้ และ คารบ์อนในดนิ

• เพราะเก็บขอ้มลูไดร้วดเร็ว

• แหลง่เก็บเหลา่นีก้็เปลีย่นแปลงไดเ้ร็ว ภายใตก้ารจัดการ
ของเรา

การฝึกอบรมของเรา
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ม ี2 วธิใีนการค านวณหามวลชวีภาพ/น ้าหนักแหง้ของตน้ไม ้

(1) วธิใีชป้รมิาตร (Volume based) โดยหาปรมิาตรกอ่นแลว้
ค านวณหาน ้าหนักแหง้ภายหลงั

• ใชข้อ้มลูปรมิาตรตน้ไมท้ีใ่ชท้ าเป็นสนิคา้ได ้แลว้น ามา
ประมาณหาปรมิาตรรวมของทัง้ตน้ จากนัน้ก็เปลีย่นเป็นคา่
น ้าหนักแหง้ แลว้เป็นคา่คารบ์อนในทีส่ดุ

• วธินีีถ้า้ใชก้บัตน้ไมข้นาดเล็กจะมคีา่ต า่กวา่ความเป็นจรงิ 
อนึง่ปรมิาตร และมวลชวีภาพของสว่นทีเ่ป็นล าตน้ = 2/3 
หรอื 66% (ปรมิาตรรวมหรอืมวลชวีภาพรวมของทัง้ตน้)

• คา่ Factor เพือ่ขยายมวลของล าตน้ใหเ้ป็นมวลชวีภาพรวม
หมดของทัง้ตน้ มคีา่ราว 1.3-1.8  เรยีกคา่นีว้า่ biomass 
expansion factor (ขอ้มลูจาก CIFOR)

วธิวีดัคารบ์อนของไมย้นืตน้สว่นทีอ่ยูเ่หนอืพืน้ดนิ
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การแปลงคา่ปรมิาตรใหเ้ป็นน า้หนกัแหง้ (มวลชวีภาพ)

แปลงคา่ปรมิาตรใหเ้ป็นน ้าหนักแหง้กอ่น โดยใชค้า่ความหนาแน่น
จ าเพาะ (wood specific density) ของเนือ้ไมช้นดินัน้ๆ คณูกบั
ปรมิาตรไม ้

จ าพวกไมส้นความหนาแน่น มคีา่ 0.33 – 0.45 ตนั/ม3

จ าพวกตน้ไมใ้บกวา้ง มคีา่ 0.49 – 0.56 ตนั/ม3

( ก ) มวลชวีภาพหรอืน ้าหนักแหง้ = ปรมิาตร x ความหนาแน่นของเนือ้ไม ้                    

( ข ) คา่คารบ์อน = 0.5 x (มวลชวีภาพ)  ตนั C

หาคา่ความหนาแน่นจ าเพาะของตน้ไมช้นดิตา่ง ๆได ้จากตารางคูม่อื
ของ IPCC GPG

วธิวีดัคารบ์อนของไมย้นืตน้เหนอืพืน้ดนิ (ตอ่)



แปลงคา่น ้าหนักมวลชวีภาพของตน้ไมย้างนาใหเ้ป็นคา่ปรมิาตร 
(Volume)

โดยใชข้อ้มลูความสมัพันธร์ะหวา่งปรมิาตรกบัมวลชวีภาพของ
ตน้ไม ้คอื

1) มวลชวีภาพของสว่นทีใ่ชท้ าเป็นสนิคา้ มปีระมาณ 70% ของ
ทัง้ตน้

2) ความหนาแน่นเนือ้ไม ้ของไมย้างนา = 0.61 ตนั/m3

... ปรมิาตร (Volume) ของไมย้างนา = 0.7 bt
0.61

คา่ทีไ่ดน้ีใ้ชห้าราคาเป็นไมซ้งุ
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สรปุ คา่คารบ์อนของสว่นทีเ่ป็นล าตน้ (stem) รวมกบัสว่นที่

ไมใ่ชล่ าตน้ เชน่ กิง่ กา้น และใบ เรยีกวา่ คา่รวมของทัง้ตน้ เรา

อาจค านวณจากคา่ของล าตน้อยา่งเดยีว โดยใชค้า่ factor ขยาย 

ทีเ่รยีกวา่ Biomass Expansion Factor (BEF) ซึง่ขึน้อยูก่บัการ

แตกกิง่กา้นของตน้ไมแ้ตล่ะชนดิ อาย ุและการจัดการ เชน่ การ

ลดิกิง่ ตดัสาง และสิง่แวดลอ้มทีต่น้ไมนั้น้ขึน้อยู ่โดยทัว่ไป      

คา่ BEF มคีา่ตัง้แต ่1.3 – 1.8

วธิวีดัคารบ์อนของไมย้นืตน้เหนอืพืน้ดนิ (ตอ่)
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(2) วธิหีาคา่มวลชวีภาพของไมแ้ตล่ะตน้โดยตรง จากการใช ้

สมการอลัโลเมตรี (allometric equation ) ตอ่จากนัน้ค านวณ
เป็นคา่คารบ์อน เราจะเรยีนวธินีีเ้ทา่นัน้

o วธินีีแ้มน่ย ากวา่วธิใีชป้รมิาตร แตต่อ้งการขอ้มลูมากกวา่

o ตอ้งเลอืกใชส้มการอลัโลเมตรคี านวณ เพือ่หามวลชวีภาพ
ใหเ้หมาะกบัชนดิป่าทีเ่ราส ารวจ หรอื ดวูา่ตน้ไมม้าจากป่า
ชนดิใหน 

o ตอ้งวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางและความสงูของตน้ไม ้

วธิวีดัคารบ์อนของไมย้นืตน้เหนอืพืน้ดนิ (ตอ่)



วธิกีารวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงูเพยีงอก 
1.30 เมตร (DBH)



การวดัความสงูของตน้ไม้



การวดัคา่ความโต (DBH) ของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงูเพยีงอก 
1.30 เมตร



ตวัอยา่งการวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงู
เพยีงอก 1.30 เมตร (DBH) กรณีไมท้ีพ่บท ัว่ไป







ตวัอยา่งการวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงู
เพยีงอก 1.30 เมตร (DBH) กรณีไมม้เีถาวลัย์



1.30 m

ตวัอยา่งการวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงู
เพยีงอก 1.30 เมตร (DBH) กรณีไมเ้อยีงบนหนา้ผา



ตวัอยา่งการวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงู
เพยีงอก 1.30 เมตร (DBH) กรณีไมป่้าชายเลน

ตวัอยา่งตน้ไมใ้นป่าชายเลนตอ้งวดัเหนอืราก 30 เซนตเิมตร

30 ซม.





Somsak Sukwong

The next is your turn
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สมการค านวณมวลชวีภาพ ทีใ่ชใ้นการฝึกอบรม เรามี
โปรแกรมคอมพวิเตอร์

สมการค านวณมวลชวีภาพทีใ่ชก้บัป่าดบิแลง้ทีเ่ขือ่นน ้าพรมของ
จังหวดัขอนแกน่ โดย Tsutsumi et al. (1983)  ดงันี ้คอื

WS = 0.0509 (dbh2h) 0.919

WB = 0.00893 (dbh2h) 0.977

WL = 0.014 (dbh2h) 0.669

h = (85.6  dbh0.916 ) / (46.8 + 1.83 dbh 0.916)

WS, WB, และ WL  คอื น ้าหนักแหง้ (กโิลกรัม) ของล าตน้ (stem),
กิง่ (branch) และใบ (leaf) ตามล าดบักิง่

dbh คอื เสน้ผา่นศนูยก์ลางตรงสงูเพยีงอก (1.30 เมตร เหนอื
พืน้ดนิ) คดิเป็น ซม.

h คอื  ความสงูของตน้ไม ้คดิเป็น เมตร
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สมการทีใ่ชก้บัป่าเต็งรงั และป่าเบญจพรรณ

• สมการทีใ่ชก้บัป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ นัน้ Ogawa et al. 
(1965) ไดท้ าขึน้จากขอ้มลูทีเ่ก็บในภาคเหนอื ดงันี ้คอื

WS = 0.0396 (dbh2h) 0.933

WB = 0.00349 (dbh2h) 1.03

WL = WS / (22.5 + 0.025 WS)

h = (121.8 dbh0.638) / (38.8 + 3.14 dbh0.638)
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คา่มวลชวีภาพของรากพชืทีอ่ยูใ่ตด้นิ

• หาโดยใชอ้ตัราสว่นของราก : ล าตน้เหนอืพืน้ดนิ ทีม่ผีูศ้กึษา
ไวแ้ลว้

• สว่นมากใช ้20% 
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สมการท ัว่ไปของ Brown et.al.(1989) 

ภมูอิากาศ / 

จ าแนกโดยปรมิาณน า้ฝน

สมการ R2

แหง้แลง้ (<1,500 มม) y = 34.4703 - 8.071D + 0.6589D2 0.67

ชุม่ชืน้ 

(1,500 – 4,000 มม)

y = 38.4908 -11.7883D + 1.1926D2 0.78

y = exp[-3.1141 + 0.9719 ln (D2H)] 0.97

y = exp[-2.4090 + 0.9522 ln(D2HS)] 0.99

H = exp[1.0710 + 0.5677 lnD] 0.61 

ฝนตกมาก (>4,000 มม) y = 13.2579 -4.8945D +0.6713D2 0.90 

y = exp[-3.3012 + 0.9439 ln (D2H)] 0.90 

H = exp[1.2017 + 0.5627 lnD] 0.74 
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y = น ้าหนักแหง้ หรอืมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิ   (กโิลกรัม)

H = ความสงูของตน้ไม ้(เมตร)

D = เสน้ผา่นศนูยก์ลางตรงระดบัเพยีงอก (1.30 ม.)

S = ความหนาแน่นของเนือ้ไมค้ดิเป็น ตนั/ม3

หมายเหต ุ: สมการนีใ้ชก้บัตน้ไมท้ีเ่สน้ผา่นศนูยเ์พยีงอกโตเกนิ 5 ซม.

สมการท ัว่ไปของ Brown et.al.(1989) (ตอ่)



แผนทีแ่สดงปรมิาณน า้ฝนเฉลีย่ 39 ปีของประเทศไทย



แผนทีแ่สดงปรมิาณน า้ฝนเฉลีย่ 39 ปีของประเทศไทย



ตวัอยา่งสมการอลัโลเมตร ีหาคา่น า้หนกัแหง้ของตน้ไม้

1. ป่าในทีแ่หง้แลง้ ปรมิาณน ้าฝนนอ้ยกวา่ 1,500 มลิลเิมตรตอ่ปี

y = 34.4703 – 0.8071D + 0.6589D2

ทีม่า : Brown et al. (1989)

2. ส าหรับเถาวลัย ์(Lianas)

ln (y) = 0.1498 + 1.7895 (lnD)

ln = natural log
y  = มวลชวีภาพเหนอืดนิ (กโิลกรัม)
D = เสน้ผา่ศนูยก์ลางทีร่ะดบัความสงูเพยีงอก (เซนตเิมตร)

ทีม่า : Lu et al. (2008)



ตวัอยา่งสมการอลัโลเมตร ีหาคา่น า้หนกัแหง้ของตน้ไม้ (ตอ่)

3. ไผร่วก (Thyrsostachys siamensis)

y = 0.22187 (D)2.2749

ทีม่า : Suwanapinunt (1983)

y  = มวลชวีภาพเหนอืดนิ (กโิลกรัม)
D = เสน้ผา่ศนูยก์ลางทีร่ะดบัความสงูเพยีงอก (เซนตเิมตร)
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สมการอลัโลเมตรคี านวณคา่มวลชวีภาพ (น า้หนกัแหง้) 
ของไมไ้ผ่

สมการอลัโลเมตรคี านวณคา่มวลชวีภาพ (น ้าหนักแหง้) ของ

ไมไ้ผก่็มบีา้ง แตไ่มค่รบทกุชนดิไผ ่เชน่ ไผร่วก ของ Suwanapinunt

(1983)

สตูรการค านวณหาคา่มวลชวีภาพของไผร่วก

Wt = 0.22187 (dbh)2.2749

Wt = มวลชวีภาพของล าตน้ กิง่ และใบ (ก.ก.)

dbh = เสน้ผา่นศนูยก์ลางตรงระดบั 130 ซ.ม. (ซ.ม.)
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สมการทีใ่ชก้บัไผห่อม (Bambusa polymorpha) 

ไผบ่ง (B. tulda) และไผข่า้วหลาม (Cephalostachyum pergracile) 

ของ Maki et al. (2007)

สตูรการค านวณหาคา่มวลชวีภาพของไผห่อม

WS = 0.0522 (dbh)2.58

WB = 0.0312 (dbh)1.6

WL = 0.0363 (dbh)1.36

สมการอลัโลเมตรคี านวณคา่มวลชวีภาพ (น า้หนกัแหง้) 
ของไมไ้ผ ่(ตอ่)
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สตูรการค านวณหาคา่มวลชวีภาพของไผบ่ง

WS = 0.141 (dbh) 2.48

WB = 0.0715 (dbh) 1.9

WL = 0.125 (dbh) 0.68

สมการอลัโลเมตรคี านวณคา่มวลชวีภาพ (น า้หนกัแหง้) 
ของไมไ้ผ ่(ตอ่)
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สตูรการค านวณหาคา่มวลชวีภาพของไผข่า้วหลาม

WS = 0.089 (dbh) 2.35

WB = 0.0273 (dbh) 1.72

WL = 0.0415 (dbh) 1.45

WS = มวลชวีภาพของล าตน้ (ก.ก.)

WB = มวลชวีภาพของกิง่ (ก.ก.)

WL = มวลชวีภาพของใบ (ก.ก.)

สมการอลัโลเมตรคี านวณคา่มวลชวีภาพ (น า้หนกัแหง้) 
ของไมไ้ผ ่(ตอ่)
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ไผป่่า (Bambusa bambos) นยิมปลกูกนัหลายประเทศแถบนี้
เราอาจใชส้มการของ Kumar et al. (2005) โดยวดัเสน้ผา่น
ศนูยก์ลางของกอ (ไมใ่ชข่องล า) ทีร่ะดบัความสงู 1.30 เมตร    
ดงันัน้ไผป่่าบางกออาจมคีา่เสน้ผา่นศนูยก์ลางของกอถงึ 4.5 เมตร

สตูรการค านวณหาคา่มวลชวีภาพของไผป่่า

y = -322.5 + 1730.4 DBH

y = น ้าหนักแหง้รวมของล าไผท่ัง้มชีวีติอยู ่
และล าทีแ่หง้ตาย (ก.ก. ตอ่ กอ)

DBH = เสน้ผา่นศนูยก์ลางของกอ (หน่วยเป็นเมตร)

สมการอลัโลเมตรคี านวณคา่มวลชวีภาพ (น า้หนกัแหง้) 
ของไมไ้ผ ่(ตอ่)



ตวัอยา่งการวดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมท้ีร่ะดบัความสงู
เพยีงอก 1.30 เมตร (DBH) กรณีไผป่่า



สตูรค านวณตน้โตนด (Borassus flabellifer)

y = 4.5 + 7.7H

y  = น ้าหนักแหง้ (ก.ก.)

H  = ความสงูของล าตน้ (เมตร)

จาก Brown,S. 1997. Eatimating biomass and 
changes of tropical forestrys. 
Primer FAO Forestry paper.



คา่จดัเก็บคารบ์อน (C) กก. = น า้หนกัแหง้ (y) กก.
2

ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดด์ดูซบั/ปี = C x 44 กก. 

12

O2 ปลอ่ยออกมา (ก.ก/ปี) = ปรมิาณ C ผลติได(้กก/ปี) x 32/12

น า้หนกัแหง้ของตน้โตนด (ก.ก.) = 4.5 + 7.7(H)



คา่จดัเก็บคารบ์อน (C) กก. = น า้หนกัแหง้ (y) กก.
2

ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดด์ดูซบั/ปี = C x 44 กก. 

12

O2 ปลอ่ยออกมา (ก.ก/ปี) = ปรมิาณ C ผลติได(้กก/ปี) x 32/12

การหาคา่น า้หนกัแหง้ของเสม็ด 
Loge (W)=-1.06+1.99* Loge (Dbh)
Loge=ln
W=e(ln(W)

Dbh =เสน้ผา่นศนูยก์ลางเพยีงอก (ซม.) 
W= น า้หนกัแหง้ (กก.)



ปรมิาณคารบ์อนป่ากกัเก็บไดใ้นแตล่ะปี

คา่คารบ์อนเพิม่ขึน้ เฉลีย่/ปี = คา่คารบ์อนวดัครัง้ที ่1 – ครัง้ที ่2

(หน่วยเป็น เมตรกิตนัคารบ์อน/ปี) หารดว้ย จ านวนปีทีต่า่งกนั



การสงัเคราะหแ์สง

n(CO2) + n(H2O) + แสงสวา่ง (CH2O) n + nO2

คารบ์อนไดออกไซด ์+ น ้า        เนือ้ไม ้+ อ็อกซเิจน

การหายใจ

(CH2O)n + nO2  n(CO2) + n(H2O) + พลงังาน

ถา้ตน้ไมด้ดูคารบ์อนไดออกไซดใ์นการสงัเคราะหแ์สงมากกวา่
การปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการหายใจ ในตน้ไมก้็จะมคีารบ์อน
เพิม่ขึน้ ฉะนัน้หากตน้ไมโ้ตขึน้ในเวลา 1 ปี มนัจะผลติคารบ์อนกกัเก็บ
ไวใ้นล าตน้แลว้ปลอ่ยออกซเิจนออกมาดว้ย



O2 ปลอ่ยออกมา (ก.ก/ปี) = ปรมิาณ C ผลติได(้กก/ปี) x 32/12

คารบ์อนเครดติ (Carbon Credit) คอื ปรมิาณกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดท์ีก่กัเก็บในตน้ไม ้สามารถซือ้ขายกนัได ้เพือ่
ผูซ้ ือ้น าไปใชห้กัลบปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกอนัเกดิจาก
การเผาผลาญน ้ามนัดบิในโรงงาน หรอืจากยานพาหนะ



สมศกัดิ ์สขุวงศ ์และคณะ (มนีาคม 2559)

ตวัอยา่งการค านวณคา่คารบ์อนทีเ่พิม่พนูขึน้

ปรมิาณคารบ์อน
ในพ.ศ. 2545

(ตนั)

ปรมิาณคารบ์อน
ในพ.ศ. 2550

(ตนั)

ปรมิาณคารบ์อนที่
เพิม่ขึน้ในชว่งเวลา 5 ปี 

(ตนั)

ป่าเต็งรัง     

(5.3 เฮกตาร)์

905.84 1395.68 489.84

ปรมิาณคารบ์อนทีเ่พิม่ขึน้ 5 ปี =  1395.68 – 905.84 = 489.84 ตนั

คา่คารบ์อนเพิม่ขึน้ เฉลีย่/ปี = 489.84 = 97.95 ตนั/ป่า/ปี

5

คา่คารบ์อนเพิม่ขึน้ตอ่หน่วยพืน้ที ่= 97.95 = 18.5 ตนั/เฮกตาร/์ปี
5.3



สมศกัดิ ์สขุวงศ ์และคณะ (มนีาคม 2559)

สามารถหาปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดด์ดูซบั/ปี 

ปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดด์ดูซบั/ปี = C x 44

12

= 18.5 x 44

12

= 67.8 ตนั/เฮกตาร/์ปี

ตวัอยา่งการค านวณคา่คารบ์อนทีเ่พิม่พนูขึน้ (ตอ่)



สมศกัดิ ์สขุวงศ ์และคณะ (มนีาคม 2559)

สามารถหาปรมิาณออกซเิจน(O2)ทีป่ลดปลอ่ย/ปี

ปรมิาณออกซเิจนทีป่ลดปลอ่ย =    C x 32

12

= 18.5 x 32

12

=  49.3 ตนั/เฮกตาร/์ปี

ตวัอยา่งการค านวณคา่คารบ์อนทีเ่พิม่พนูขึน้ (ตอ่)



สมศกัดิ ์สขุวงศ ์และคณะ (มนีาคม 2559)

สรปุการค านวณหาคา่คารบ์อนในป่า

1. เลอืกป่าทีท่า่นสนใจ

2. เลอืกแหลง่รวมคารบ์อน (carbon pools) ทีต่อ้งการวดั

3. ส ารวจตรวจวดัตน้ไมแ้ละพชืตา่งๆ โดยเก็บขอ้มลูในแหลง่รวม 
(carbon pools) เหลา่นี้

4. เลอืกวธิคี านวณหาคา่คารบ์อน โดยวธิ ี:-
o ใชป้รมิาตร   หรอื 
o ใชม้วลชวีภาพ

5. จากคา่มวลชวีภาพ จากนัน้ค านวณหาคา่คารบ์อน

6. ตอ่จากนัน้ ขยายผลการค านวณจากเนือ้ทีต่วัอยา่ง (sample 
area) เป็นของทัง้ป่า



สมศกัดิ ์สขุวงศ ์และคณะ (มนีาคม 2559)

• ตอ้งวดัคา่เสน้ผา่ศนูยก์ลางของตน้ไมต้รงระดบัความสงู 1.30 เมตร 
จากพืน้ดนิ (diameters at breast height หรอื DBH) หน่วยเป็น 
เซนตเิมตร

• ไผท่ีเ่ป็นกอ แตล่ะล าใหถ้อืเสมอืนตน้ไมห้นึง่ตน้ ใหเ้ลอืกสุม่วดั 
DBH มา 4-5 ล า หาคา่ DBH เฉลีย่ พรอ้มนับจ านวนล า ไผห่นาม
ซึง่มกีอใหญแ่ละมหีนามใหว้ดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของกอตรง 1.30 
เมตร

• ใชส้มการอลัโมเมตรมีาค านวณหาคา่มวลชวีภาพ

• อาจส ารวจวดัไมท้กุตน้ทีม่เีสน้ผา่ศนูยก์ลางโตเกนิ 5.0 เซนตเิมตร

• ส าหรับเถาวลัยใ์หว้ดัเสน้ผา่ศนูยก์ลางของล าตน้ ตรงสงูจากจดุที่
เป็นรากยดึดนิ 1.30 เมตร

วธิใีชม้วลชวีภาพ (Biomass-based) 




