
การวัดค่าคาร์บอนในต้นไม้ 

 หลายคนตั้งค าถามว่าปลูกต้นไม้ไว้ท าอะไร มีประโยชน์อย่างไร หรือบางคนก็บอกว่า “นานกว่าจะได้

ใช้ประโยชน์” แต่มีคนหลายคน หลายกลุ่ม หลายชุมชน ปลกูต้นไม้ ดูแล รักษาเก็บป่าธรรมชาติไว้ เพ่ือเป็น

แหล่งอาหาร ขายไม้ในยามแก่เฒ่า(กรณีบุคคลปลูกในที่ดินตนเอง) หรือเป็นแหล่งน้ า ลลล  

 แต่ยังมีประโยชน์อีกอย่าง คือเป็นการกักเก็บคาร์บอน(Carbon Sequestration) คือ กระบวนการดึง

คาร์บอนจากชั้นบรรยากาศมาเก็บไว้ในแหล่งเก็บท่ีใดที่หนึ่ง หรือน าคาร์บอนมาเก็บไว้นั่นเอง พืชสีเขียวทุก

ชนิดดูดคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศมาปรุงเป็นอาหาร แล้วกลายเป็นเนื้อไม้ โดยเนื้อไม้โดยทั่ว ๆ ไปมี

คาร์บอนอยู่ราว 50% 

 การปลูกต้นไม้ก็คือการดึงคาร์บอนมาเก็บไว้ ท าให้คาร์บอนในชั้นบรรยากาศลดลง ป่าจึงเป็นที่เก็บ

คาร์บอน(sink)  

การหมุนเวียนคาร์บอนในป่า (Forest Carbon Cycle) 

 ต้นไม้และพืชสีเขียวดูดคาร์บอนไดออกไซด์ไปเก็บไว้เป็นเนื้อไม้ และใบไม้ ดินในป่าก็ช่วยเก็บคาร์บอน

ในรูปของรากต้นไม้ที่ก าลังเน่าเปื่อยผุพัง ใบและเนื้อไม้ที่ก าลังเน่าเปื่อยผุพัง ลลล นอกจากนั้นดินป่าไม้ยังช่วย

ดูดซับก๊าซมีเทน ซึ่งมีคุณสมบัติท าให้โลกร้อนมากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์มากมาย ผลิตภัณฑ์จากต้นไม้ เช่น 

เสาเรือน กระดาน คาน ประตู  เฟอร์นิเจอร์ ล้วนช่วยกักเก็บคาร์บอน  

ก๊าซที่คายออกมาจากดินในป่า (Forest Emissions)  

 ป่าก็ปล่อยคาร์บอนเข้าสู่บรรยากาศเช่นกัน โดยการหายใจของป่า การหายใจของจุลินทรีย์ จากซาก

พืชที่เน่าเปื่อยผุพัง ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) ก็ปลดปล่อยออกมาจากดินในป่า  

 แหล่งรวมคาร์บอน (Carbon pools) ในป่าพบได้ในพืช (ต้นไม้, พืชชั้นล่างต่างๆ ) ที่ยังมีชีวิตอยู่

เรียกว่า “มวลชีวภาพที่มีชีวิต” ในอินทรียวัตถุท่ีตายแล้ว (ได้แก่ไม้ตาย และซากพืชที่ยังสดหรือผุสลายไปบ้าง

แล้ว) และเก็บไว้ในดิน (มีทั้งอินทรีย์คาร์บอน และอนินทรีย์คาร์บอน เช่น เกลือคาร์บอเนต) ผลิตภัณฑ์จากไม้

ต่างๆ เช่น ไม้ที่น าไปท าเสาบ้าน ฝาบ้าน รั้วบ้าน และ เฟอร์นิเจอร์ 

วิธีการเก็บข้อมูล 

• ศึกษาสภาพพ้ืนที่ ในด้าน ขนาด สภาพ และความหลากหลายของต้นไม้ โดยข้อสังเกต คือ  

ถ้าพ้ืนที่กว้าง ต้นไม้มีความหลากหลายมาก ให้สุ่มแปลงทดลองอย่างน้อย 10 แปลงขึ้นไป ถ้าต้นไม้มีความ

หลากหลายน้อย พื้นที่ไม่กว้างมาก โดยทั่วไปใช้แปลงทดลองประมาณ 5 แปลง 

• วางแปลงทดลองขนาด 100 ตารางเมตร (10 x 10 ม.) เป็นขนาดมาตรฐานโดยใช้เชือก

ล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 



• วัดขนาดเส้นรอบวงของต้นไม้ วัดทุกต้นที่มีเส้นรอบวงตั้งแต่ 5 เซนติเมตรขึ้นไปที่ระดับความ

สูง 130 เซนติเมตร (ประมาณระดับอก) ส าหรับต้นไม้ธรรมดา ถ้าเป็นต้นไม้มีพูพอนในระดับ 1.30 เมตร ยัง

เป็นพูพอนให้วัดเส้นรอบวงเหนือพูพอน 

• น าข้อมูลที่ได้มาค านวณตามสูตรที่ก าหนดเพ่ือหา เส้นผ่านศูนย์กลาง น้ าหนักแห้ง และ

ปริมาณคาร์บอน  

เครื่องมือส าหรับวางแปลงส ารวจ 

 Diameter Tape ส าหรับวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ถ้าไม่มีก็ใช้สายวัดธรรมดา เพื่อวัดเส้นรอบวงแล้วค่อย

ค านวณเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางต่อไป 

สมการค านวณหรือสูตรค านวณ 

 ป่าแต่ละชนิดจะใช้สูตรค านวณท่ีต่างกัน 

 ป่าดิบแล้ง มีการทดลองที่เข่ือนน้ าพรมของจังหวัดขอนแก่น โดย Tsutsumi et.al (1983) ใช้สูตรดังนี้ 

  WS   = 0.0509 (dbh2 h)0.919 

  WB = 0.00893 (dbh2 h)0.977 

  WL = 0.014 (dbh2 h)0.669 

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

  WS = น้ าหนักแห้งของล าต้น (ก.ก.) 

  WB = น้ าหนักแห้งของก่ิง (ก.ก.) 

  WL = น้ าหนักแห้งของใบ (ก.ก.) 

  Dbh = เส้นผ่านศูนย์กลางตรงสูงเพียงอก (1.30 เมตร เหนือพ้ืนดิน) (เชนติเมตร) 

  h = ความสูงของต้นไม้ (เมตร) 

 สมการที่ใช้กับป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ โอกาว่าและคณะ Ogawa et al.(1965) สมการดังนี้ 

  WS   = 0.0396 (dbh2 h)0.933 

  WB = 0.00349 (dbh2 h)1.03 

  WL =WS / (22.5 + 0.025 WS) 

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

 การใช้สมการทั้งสองค านวณหาธาตุคาร์บอนของล าต้น กิ่ง ใบ สามารถท าได้โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

(dbh) เป็นเซนติเมตร ตรงระดับความสูงจากพ้ืนดิน 1.30 เมตร ของต้นไม้ทุกต้นภายในแปลงตัวอย่าง ขนาด 



10 x 10 เมตร แล้วค านวณหาธาตุคาร์บอนของล าต้น กิ่ง ใบ รายต้น จากนั้นมารวมเป็นของต้น จากหลายๆ

ต้นมารวมเป็นแปลง และค านวณรวมของทุกแปลงและพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่ป่า 

 จากนั้นน าน้ าหนักแห้ง ค านวณ ปริมาณคาร์บอน(ตันคาร์บอน) การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (ตัน

คาร์บอนไดออกไชด์) ความสามารถในการผลิตออกซิเจน (O2) (ตันออกซิเจน) 

 น าน้ าหนักแห้ง ค านวณ ปริมาณคาร์บอน ตามสูตร C= 0.5y ตันคาร์บอน 

 น าปริมาณคาร์บอนที่ค านวณได้มาหาค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์  ดังสูตร 

 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ = C44/12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ค านวณความสามารถในการผลิตออกซิเจน (O2)  O2 = C32/12 ตันออกซิเจน 

 นอกจากนั้นยังมีสมการทั่วไปของ Brown et al (1989)  ซึ่งใช้ปริมาณน้ าฝนเป็นตัวเลือกสมการ  

ปริมาณน  าฝน สมการ 

แห้งแล้ง (1,500 มม.) y = 34.4703 – 8.071D + 0.6589D2 

ชุ่มชื้น (1,500 – 4,000 มม.) y = 38.4908 – 11.7883D + 1.1926D2 

ฝนตกมาก(4,000 มม.) y =13.2579 – 4.8945D + 0.6713D2 

หมายเหตุ : สมการใช้กับต้นไม้ที่เส้นผ่านศูนย์กลางเพียงอกเกิน 5 ซม. 

โดยมีสัญลักษณ์ดังนี้ 

D = เส้นผ่านศูนย์กลาง(ซม.) Y = น้ าหนักแห้ง(กิโลกรัม) C = ปริมาณคาร์บอน (ตันคาร์บอน) 

 เมื่อวัดเส้นรอบวงของต้นไม้ มาค านวณเป็นเส้นผ่าศูนย์กลาง โดยใช้สูตร คือ 

 การค านวณเส้นผ่านศูนย์กลาง(cm) = เส้นรอบวง/ π (3.14) 

เช่น เส้นรอบวงของต้นตะเคียน 24 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง = 24/3.14 = 7.64 เซนติเมตร 

 จากนั้นมาหาน  าหนักแห้ง (ตัน) ของต้นไม้แต่ละต้น ใช้สูตร 

y = 38.4908-11.7883D+1.1926D2 

 จากเส้นผ่านศูนย์ของตะเคียนน ามาค านวณเป็นน  าหนักแห้ง ได้ดังนี้ 

 y = 38.4908 – ((11.7883 x 7.64 ) + 1.1926 x 7.64 2 ( 7.64 x 7.64)) 

 y = 38.4908 – (90.0626 + (1.1926 x 58.3696)) 

 y = 38.4908 – 90.0626 + 69.6116 

 y = 18.0398 กิโลกรัม 

 น  าหนักแห้ง = 18.0398 / 1,000 = 0.0180 ตัน 

 จากนั้นน าน้ าหนักแห้ง ค านวณ ปริมาณคาร์บอนตามสูตร C= 0.5y 



 C (ปริมาณคาร์บอน) = 0.5 x 0.0180 ตัน 

 ปริมาณคาร์บอน = 0.0090 ตันคาร์บอน 

 จากนั้นน าปริมาณคาร์บอนที่ค านวณได้มาหาค่าการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ (กิโลกรัม) ดังสูตร 

 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ = C44/12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์  

  = 0.0090 x 44/12  

 การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของต้นตะเคียน = 0.033  ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 

 ค านวณความสามารถในการผลิตออกซิเจน (O2) O2 = C32/12 ตันออกซิเจน 

  =  0.0090  x 32/12 

 ความสามารถในการผลิตออกซิเจน (O2) = 0.024 ตันออกซิเจน 

 หลังจากนั้นให้ค านวณทั้งแปลงที่วัดเส้นรอบวง  

 กรณีในแปลงที่มีการเก็บข้อมูลมีปาล์มน  ามัน หรือ ต้นตาลโตนด ให้วัดความสูง ( x ) ของต้นไม้

เพียงอย่างเดียว แล้วน ามาค านวณน้ าหนักแห้งตามสูตรของ Van Noordwikk ettal.Estimating carbon 

footprint from biofuel production from oil palm: methodology and results from 2 pilot areas 

in Indonesia 

 สมมติว่าวัดความสูงได้ 10 เมตร ค านวณน้ าหนักแห้ง  

  y = 0.0976x+0.0706 มิลลิกรัม 

  y = 0.0976 x 10 + 0.0706 

   น้ าหนักแห้ง = 1.0466 มิลลิกรัม 

         = 1,046.6 กิโลกรัม 

         = 1.0466 ตัน 

 จากนั้นน าน้ าหนักแห้ง ค านวณ ปริมาณคาร์บอน การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ความสามารถใน

การผลิตออกซิเจน (O2) ตามสูตรข้างบนต่อไป 

 กรณีมีไม้ไผ่ในแปลงทีเ่ก็บข้อมูลที่สามารถวัดล าต้น ไม้ไผ่แต่ละชนิดจะค านวณน้ าหนักแห้ง แต่ใช้สูตร

ค านวณที่ต่างกัน เช่น ไผ่รวก ของ Suwanapinunt(1983) 

ดังสูตร 

  Wt   = 0.22187 (dbh)2.2749 

 Wt  = น าหนักแห้งของล าต้น กิ่ง และใบ (กก.) 

 dbh = เส้นผ่าศูนย์กลางตรงระดับ 130 ซม. (ซม.) 



 กรณีไผ่หอม (Bambosa polymorpha) ไผ่บง (B’tuda) และไผ่ข้าวหลาม (Cephalotachyum 

pergracile) ของ Maki et.al(2007)  

 สูตรค านวณหาน าหนักแห้งของไผ่หอม 

  WS   = 0.0522 (dbh)2.58 

  WB = 0.312 (dbh)1.6 

  WL = 0.363 (dbh)1.36 

  WS = น้ าหนักแห้งของล าต้น (ก.ก.) 

  WB = น้ าหนักแห้งของก่ิง (ก.ก.) 

  WL = น้ าหนักแห้งของใบ (ก.ก.) 

 สูตรค านวณหาน าหนักแห้งของไผ่ข้าวหลาม 

  WS   = 0.089 (dbh)2.35 

  WB = 0.0273 (dbh)1.72 

  WL = 0.0415 (dbh)1.45 

 สูตรค านวณหาน าหนักแห้งของไผ่บง 

  WS   = 0.141(dbh)2.48 

  WB = 0.0715 (dbh)1.9 

  WL = 0.125 (dbh)0.68 

 จากนั้นน าน้ าหนักแห้งทั้ง 3 ของไผ่แต่ละชนิดมารวมกัน น าไปค านวณ ปริมาณคาร์บอน  การดูดซับ

คาร์บอนไดออกไซด์ ความสามารถในการผลิตออกซิเจน (O2) ตามสูตรข้างบนต่อไป 

 เนื่องจากไม่มีสมการของทุกไผ่ อาจเลือกใช้สมการโดยกลุ่มไผ่ที่มีขนาดความโตของล าใกล้เคียงกัน 

เช่น ไผ่ไร่ ไผ่ผาก (Viriyabuncha, 2003) หรือไผ่บงกับไผ่ซาง ยังพบว่าไผ่บางชนิดที่นิยมปลูกตามรั้วบ้าน สวน

สมรม มีล าขนาดใหญ่ กอใหญ่ มีนาม วัดได้ยาก เช่น ไผ่ป่า (Bambusa bambos) สามารถใช้สมการของ 

Kumar et.al.(2005) โดยวัดเส้นผ่านศูนย์กลางของกอ ไม่ใช่ของล า ที่ระดับความสูง 1.30 เมตร โดยใช้สูตร 

  y  = -322.5 + 1730.4 dbh 

  y = น้ าหนักแห้งรวมของล าไผ่ทั้งมีชีวิตอยู่ และล าที่แห้งตาย (กก.ต่อกอ) 

  dbh = เส้นผ่านศูนย์กลางของกอ (วัดเป็นเมตร) 

 หลังจากค านวณทุกต้นในแปลงแล้ว และค านวณทุกแปลงที่วัดเส้นรอบวงต้นไม้ น ามาจากหลายๆต้น

มารวมเป็นแปลง และค านวณรวมของทุกแปลงและพ้ืนที่ทั้งหมดของพื้นที่ป่า สวน 



 กรณีปา่ชายเลนใช้สมการที่วัดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างเดียวของ Komiyama et.al.(2005) แต่ใช้

ความหนาแน่นของเนื้อไม้(p) แต่ละชนิด การวัดเส้นรอบวง ถ้าเป็นชนิดที่มีรากค้ าจุน เช่น โกงกางใบเล็ก 

โกงกางใบใหญ่ให้วัดที่สูงจากคอราก 30 ซม.ส่วนต้นไม้ท่ีไม่มีคอรากให้วัดสูงจากพ้ืนดิน 1.30 เมตร จากนั้น

น ามาค านวณเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง โดยใช้สมการดังนี้ 

 น้ าหนักแห้งเหนือพ้ืนดิน (Wtop) = 0.251pD2.46 

 น้ าหนักแห้งของราก (WR)  = 0.199p00.899 D2.22 

ค่าความหนาแน่นของเนื้อไม้ (p คิดเป็นตัน/ม3) ดังนี้ 

ชนิดไม้ ค่าความหนาแน่น (ตัน/ม3) 
ถั่วขาว (Bruguiera cylindrical) 0.749 

โกงกางหัวสุม(B.gymnrhiza) 0.699 

โปรงแดง(Ceriops tagal) 0.746 
โกงกางใบเล็ก (Rhizophora apiculata) 0.770 

โกงกางใบใหญ่(R.mucronata) 0.701 

แสมขาว (Avicennia alba) 0.506 
ล าแพน (Sonneratia alba) 0.475 

ล าพู (Sonneratia caseolaris) 0.340 
ตะบูนขาว (Xylocarpus granatum) 0.528 

ตะบูนด า (X.moluccensis) 0.531 

 

 จากนั้นน าน้ าหนักแห้งเหนือพ้ืนดินและน้ าหนักแห้งของรากมารวมกัน ค านวณทุกต้นในแปลงแล้ว

น ามารวมกันน าไปค านวณ ปริมาณคาร์บอน  การดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ความสามารถในการผลิต

ออกซิเจน (O2) ตามสูตรข้างบนต่อไป และค านวณรวมของทุกแปลงและพ้ืนที่ทั้งหมดของพ้ืนที่ป่า 

 จะเห็นว่าเราสามารถค านวณการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ความสามารถในการผลิตออกซิเจน (O2) 

ของป่า สวน ต้นไม้หัวไร่ปลายนา ริมถนน ป่าชายเลน ลลล เองได้โดยเลือกสมการต่างๆ ข้างต้นได้ 


