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ความหลากชนิดพันธุ์ไม้และการสะสมคาร์บอนในป่าเต็งรังที่มีไฟป่า

และไม่มีไฟป่า บริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล จังหวัดเชียงใหม่
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ABSTRACT
 The  objectives  of  this  study  were  to  assess  plant  species  diversity  and  carbon  biomass  
stocks  in  ecosystems  of  dry  dipterocarp  forest  (DDF)  with  annual  fire  and  without  fire  
for  at  least  10  years  at  Intakin  Silvicultural  Research  Station,  Chiang  Mai  province.  Plant  
communities  were  assessed  using  frequency,  density,  dominance  and  important  value  index  
and  species  diversity  index  was  measured  using  the  Shannon-Wiener  function  (Krebs,  
1985).  Aboveground  biomass  was  analyzed  using  Ogino  et  al.  (1967),  biomass  of  roots  
using  Ogawa  et  al.  (1965),  and  carbon  stocks  using  Tsutsumi  et  al.  (1983).  In  total,  42  
tree  species  in  36  genera  and  22  families  were  observed  in  DDF  with  annual  fire.  The  
most  dominant  tree  species  was  Dipterocarpus  tuberculatus,  followed  by  Shorea  obtusa,  
Gluta  usitata,  D.  obtusifolius,  Aporusa  villosa  and  Canarium  subulatum,  respectively.  The  
Shannon-Wiener  index  of  species  diversity  in  DDF  with  annual  fire  was  3.24.  In  DDF  
without  fire,  46  species  (38  genera  and  25  families)  were  recorded.  D.  tuberculatus  had  
the  highest  importance,  followed  by  S.  obtusa,  G.  usitata,  A.  villosa  and  C.  subulatum,  
respectively.  The  Shannon-Wiener  index  of  species  diversity  was  3.20.  The  total  biomass  
of  DDF  with  annual  fire  was  106.6  Mg  ha-1,  separated  into  stem,  branch,  leaf  and  root  
biomass  of  68.6,  22.9,  1.9  and  13.1  Mg  ha-1,  respectively.  The  total  carbon  biomass  was  
52.6  Mg  ha-1  composed  of  stem,  branch,  leaf  and  root  biomass  of  34.3,  11.1,  0.9  and  
6.3  Mg  ha-1,  respectively.  The  total  biomass  in  DDF  without  fire  was  128.3  Mg  ha-1,  
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ค�าน�า

 ป่าเต็งรัง  (dry  dipterocarp  forest)  เป็นสังคม

พืชป่าผลัดใบ  (deciduous  forest)  ปกติจะขึ้นในพื้นที่

แห้งแล้งทีม่รีะยะ  5  -  6  เดอืนต่อปี  ได้รบัปรมิาณน�า้ฝน  

900  -  1,200  มิลลิเมตรต่อปี  ในภาคเหนือป่าเต็งรัง

มักจะขึ้นตามภูเขาที่มีโขดหิน  ดินตื้นและมีความอุดม

สมบูรณ์ต�า่  มีหินลูกรังปะปน  ต้นไม้ที่พบแคระแกรน  

คดงอ  ขึน้กระจายอยูห่่างๆ  ในพืน้ทีค่่อนข้างราบจะเป็น

ดินทราย  ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่มีล�าต้นตรงและเจริญเติบโต

ค่อนข้างด ีพรรณไม้เด่นคอื ไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae)  

4  ชนิด  ได้แก่  เต็ง  (Shorea  obtusa)  รัง  (S.  siamensis)  

composed  of  stem,  branch,  leaf,  and  root  biomass  of  82.1,  29.3,  2.0  and  15.0  Mg  ha-1,  
respectively.  The  total  carbon  biomass  was  63.4  Mg  ha-1  which  accumulated  in  the  stem,  
branch,  leaf,  and  root  biomass  at  41.0,  14.2,  1.0  and  7.2  Mg  ha-1,  respectively.  Plant  
growth  was  interrupted  by  forest  fire,  so  more  big  trees  (girth  >  100  cm)  were  found  in  
DDF  without  fire  than  in  DDF  with  annual  fire.  As  a  result,  biomass  and  carbon  storage  
in  DDF  without  fire  were  higher  than  in  DDF  with  annual  fire.  Thus,  forest  fire  control  
could  be  a  tool  to  increase  carbon  stocks  in  DDF.

Keywords: dry dipterocarp forest, forest fire, plant species diversity, carbon stocks

บทคัดย่อ

 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความหลากชนิดพันธุ์ไม้และการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพป่า

เต็งรังที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีและป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างน้อย 10 ปี ที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล 

จังหวัดเชียงใหม่ การประเมินลักษณะของสังคมพืชโดยวิเคราะห์ค่าความถี่ ความเด่น ความหนาแน่น ดัชนีความ

ส�าคัญทางนิเวศ และความหลากชนิดพันธุ์ไม้ ตามสมการ Shanon-Wiener index (Krebs, 1985) ส�าหรับการวิเคราะห์

มวลชีวภาพเหนือพื้นดินของป่าเต็งรังวิเคราะห์ตาม Ogino et al. (1967)  มวลชีวภาพรากวิเคราะห์ตาม Ogawa et al. 

(1965) และการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพวิเคราะห์ตาม Tsutsumi et al. (1983) ผลการศึกษาพบว่า ป่าเต็งรังที่มี

ไฟป่ามีพันธุ์ไม้ทั้งหมด 42 ชนิด ใน 36 สกุล 22 วงศ์ ไม้พลวงเป็นพันธุ์ไม้เด่นที่มีดัชนีความส�าคัญมากที่สุด รองลง

มาได้แก่ เต็ง รักใหญ่ เหียง เหมือดหลวง และมะเกิ้ม ดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 3.24 ส่วนป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า มี

พันธุ์ไม้ทั้งหมด 46 ชนิด ใน 38 สกุล 25 วงศ์ มีไม้พลวงเป็นพันธุ์ไม้เด่นที่สุด รองลงมาคือ เต็ง รักใหญ่ เหมือดหลวง 

และมะเกิ้ม ดัชนีความหลากชนิดเท่ากับ 3.20 ป่าเต็งรังที่มีไฟป่ามีมวลชีวภาพป่าไม้ 106.6 ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็น

มวลชีวภาพล�าต้น กิ่ง ใบและราก 68.6, 22.9, 1.9 และ 13.1 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ ปริมาณคาร์บอนสะสมในมวล

ชีวภาพทั้งหมด 52.6 ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็นส่วนของล�าต้น กิ่ง ใบและราก 34.3, 11.1, 0.9 และ 6.3 ตันต่อเฮกแตร์ 

ตามล�าดับ ส่วนป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่ามีมวลชีวภาพป่าไม้ 128.3 ตันต่อเฮกแตร์ แยกเป็นมวลชีวภาพล�าต้น กิ่ง ใบและ

ราก 82.1, 29.3, 2.0 และ 15.0 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ โดยมีปริมาณคาร์บอนในมวลชีวภาพทั้งหมด 63.4 ตันต่อ

เฮกแตร์ แยกเป็นส่วนของล�าต้น กิ่ง ใบและราก 41.0, 14.2, 1.0 และ 7.2 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ เนื่องจากไม่มีไฟ

ป่าเข้าไปรบกวนการเจริญเติบโตของต้นไม้ ท�าให้พบไม้ขนาดใหญ่ (ขนาดเส้นรอบวงโตกว่า 100 เซนติเมตร) ในป่า

เต็งรังที่ไม่มีไฟป่ามากกว่าบริเวณที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�า ปริมาณมวลชีวภาพและการสะสมคาร์บอนในป่าเต็ง

รังที่ไม่มีไฟป่าจึงมากกว่าป่าเต็งรังที่มีไฟป่าด้วย ดังนั้น หากมีการควบคุมไฟป่าจะมีโอกาสเพิ่มการสะสมคาร์บอน

ในป่าเต็งรังมากขึ้น

ค�าส�าคัญ:  ป่าเต็งรัง ไฟป่า ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ การสะสมคาร์บอน
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เหียง  (Dipterocarpus  obtusifolius)  และพลวง  (D.  

tuberculatus)  

 จากการส�ารวจป่าเต็งรังในประเทศไทยใน

ปี  พ.ศ.  2523  พบว่า  ประเทศไทยมีเนื้อที่ป่าเต็งรังอยู่

ประมาณ  91.88  ล้านไร่  (ประมาณ  47  เปอร์เซ็นต์  

ของเนื้อที่ป่าทั้งหมดของประเทศ)  และลดลงเหลือ  

16.75  ล้านไร่  (ประมาณ  20  เปอร์เซ็นต์)  ในปี  พ.ศ.  

2541  (Charuphat,  1998)  เฉลี่ยแล้วพื้นที่ป่าเต็งรังของ

ประเทศไทยลดลงถงึปีละ  1.5  เปอร์เซน็ต์  หรอืประมาณ  

4.17  ล้านไร่ต่อปี  ป่าเต็งรังที่ถูกท�าลายต้องการระยะ

เวลานานถึง  60  ปีในการฟื้นสภาพ  (gap  phase)  และ  

62  ปีในการพัฒนาการเจริญเติบโต  (building  phase)  

และอีก  122  ปีในการเจริญเติบโตและพัฒนาเป็นป่าที่

สมบรูณ์  (Dhanmanonda,  1994)  ป่าเตง็รงัทีอ่ดุมสมบรูณ์

ที่สุดของประเทศไทยน้ันอยู่ท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ห้วยขาแข้ง  จังหวัดอุทัยธานี  (Maksirisombart,  1997)

 ป่าเต็งรังจัดเป็นสังคมป่าถาวรท่ีมีไฟป่าเป็น

ตวัก�าหนด  (fire  climax  community)  หากไม่มไีฟป่าจะ

เปลี่ยนสภาพไปเป็นป่าชนิดอื่น  ไฟป่าเป็นปัจจัยส�าคัญ

ต่อการจดัโครงสร้าง  การคงชนดิพนัธุใ์นสงัคมพชื  และ

การเจริญทดแทนของพันธุ์ไม้  การควบคุมไฟป่าใน

ป่าเตง็รงัตดิต่อกนัเป็นเวลานานจะท�าให้สังคมพชืในป่า

เปลีย่นสภาพไปสู่สังคมพืชทีช่ืน้กว่า  โดยลดประสทิธภิาพ

การเจริญทดแทนของไม้ดัชนีโดยเฉพาะเหียง  พลวง  

เต็ง  รัง  เนื่องจากเมล็ดของไม้เหล่านี้ไม่สามารถตกถึง

พื้นดินได้  การงอกของเมล็ดเป็นไปอย่างรวดเร็วหลัง

การตกและรากมักแห้งตาย  กล้าไม้และไม้ขนาดกลาง

มักอ่อนแอลงและเมื่อได้รับแสงน้อยเนื่องจากไม้อื่น

ขึ้นหนาแน่น  สภาพดินที่ชื้นขึ้นอาจเป็นสาเหตุให้ไม้

ดชันดีงักล่าวล้มตายลงในทีส่ดุ ไม้ป่าทีช่อบสภาพแวดล้อม

แบบใหม่ก็จะเข้ามาทดแทนสังคมป่าเต็งรังเดิม  ในทาง

ตรงกันข้ามหากปล่อยให้เกิดไฟป่าในป่าเต็งรังอย่าง

ต่อเนื่องและรุนแรงโดยปราศจากการควบคุม  ไฟป่าจะ

ท�าลายสภาพสังคมพืชท�าให้ต้นไม้แคระแกรนหรือ

อาจกลายสภาพเป็นป่าทุง่ในทีส่ดุ  (Cooling,  1968;  สนัต์  

และคณะ,  2534)

ไฟป่ามผีลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตและคณุภาพของ

เนื้อไม้  นอกจากนี้แผลที่เกิดจากไฟไหม้จะชักน�าให้

โรคและแมลงเข้าไปท�าอันตรายเนื้อไม้  หากมีไฟไหม้

ทุกปี  พื้นที่จะแห้งแล้ง  ต้นไม้ก็จะเติบโตช้า  ผลผลิต

และคณุภาพของไม้กจ็ะอยูใ่นระดบัต�า่  (สนัต์  และคณะ,  

2531)  ดังนั้น  จ�าเป็นต้องหาแนวทางการควบคุมไฟป่า

ในป่าเตง็รงัให้เกดิความสมดลุและเกดิประโยชน์สงูสดุ  

จากรายงานสถติกิารเกดิไฟป่าของกรมอทุยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช  (2548)  พบว่า  ภาคเหนือของ

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดไฟป่าบ่อยครั้งและมีพื้นที่

เสียหายมากที่สุด  28,999  ไร่  โดยพบว่าไฟป่าเกิดใน

ป่าเต็งรังมากที่สุด  มีสาเหตุส่วนใหญ่จากการเก็บหา

ของป่า  รองลงมาคือการล่าสัตว์  และเผาไร่

 ผลกระทบของไฟป่าทีส่�าคญัอกีประการหนึง่

คอืก่อให้เกดิสภาพก๊าซเรอืนกระจกเพิม่มากขึน้  ท�าให้มี

การดดูกลนืและแผ่รงัสคีวามร้อนเอาไว้ในโลกมากขึน้ด้วย  

ก่อให้เกิดปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

(climate  change)  หรอืภาวะโลกร้อน  (global  warming)  

หรือปรากฏการณ์เรือนกระจก  (greenhouse  effects)  

การเจริญเติบโตของต ้นไม ้ในป่าจะดูดซับก ๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์และเปลี่ยนสภาพให้เป็นมวล

ชีวภาพ  (biomass)  กระบวนการนี้เรียกว่า  การสะสม

คาร์บอนหรอืการกกัเกบ็  (carbon  sequestration)  ซึง่ถอื

ได้ว่าเป็นกระบวนการทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุในการลด

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  การเพิ่มพูนปริมาณการเก็บ

กักคาร์บอนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับมวลชีวภาพที่

เพิ่มขึ้นรายปี  (Creedy  and  Wurzbacher,  2001)

 สภาพป่าที่สถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล  อ�าเภอ

แม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นป่าเต็งรังรุ่นที่สองที่เริ่ม

ฟื้นตัวจากการท�าไม้ในอดีต  โดยมีไม้เหียง  พลวง  เต็ง

และรังเป็นพันธุ์ไม้เด่น  เนื่องจากสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่

เป็นหนิ หน้าดนิตืน้ ดนิเป็นดนิร่วนปนทราย มไีฟไหม้ป่า

เกิดขึ้นเกือบทุกปี  การฟื้นตัวของป่าบริเวณนี้จึงเป็น

ไปได้ช้ากว่าปกติเนื่องจากเมล็ดไม้  กล้าไม้  ไม้รุ่นและ

พชืพืน้ล่างถกูไฟท�าลาย  แต่มพีืน้ทีบ่างส่วนของป่าเตง็รงั

แห่งนี้  (ประมาณ  30  ไร่)  มีการดูแลและป้องกันไฟป่า
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เป็นอย่างด ี ท�าให้ไม่มไีฟไหม้ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า  10  ปี  

สภาพป่าจึงน่าจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณ

อื่นที่ถูกไฟไหม้  ดังนั้น  การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินความหลากชนิดพันธุ์ไม้และการสะสม

คาร์บอนในป่าเต็งรังบริเวณท่ีมีไฟป่าทุกปีและไม่มี

ไฟป่า  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดการฟื้นฟู

ป่าเต็งรังให้มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นประโยชน์

ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต่อไป

อุปกรณ์และวิธีการ

 การวิจัยได้ด�าเนินการในพื้นที่สถานีวนวัฒน

วิจัยอินทขิล  อ�าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งอยู่

กิโลเมตรที่  45  ถนนเชียงใหม่-ฝาง  ต�าบลอินทขิล  

อ�าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  บริเวณเส้นละติจูด  

170  08´เหนือ  และเส้นลองจิจูดที่  960  57´ตะวันออก  

ณ  พิกัด  47Q  0495421  UTM  2117377  (Figure  1)  

พื้นที่อยู ่สูงจากระดับน�้าทะเลปานกลางประมาณ  

400  เมตร  อุณหภูมิเฉลี่ย  26  องศาเซลเซียส  โดยมี

อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  31  องศาเซลเซียส  และอุณหภูมิ

ต�า่สุดเฉลี่ย  20.9  องศาเซลเซียส  ปริมาณน�้าฝนเฉลี่ย

รายปีเท่ากับ  1,174  มิลลิเมตร  มีจ�านวนวันที่ฝนตก

เฉลี่ยต่อปี  101  วัน  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ  85  

สภาพพื้นที่ลาดเอียงเล็กน้อย  ดินเป็นดินลูกรังมีความ

อุดมสมบูรณ์ต�่า  สภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง  (ศูนย์

วนวัฒนวิจัยภาคเหนือ,  ม.ป.ป.)

Figure 1 Location of study area.

การวางแปลงตัวอย่างในการศึกษาพันธุ์ไม้
 ท�าการสุม่วางแปลงตวัอย่างขนาด  100  x  100  

ตารางเมตร  ในป่าเต็งรังธรรมชาติบริเวณที่ไม่มีไฟป่า

เกิดขึ้น  จ�านวน  2  แปลง  และบริเวณที่มีไฟป่าเกิดขึ้น

ประจ�าทุกปีจ�านวน  2  แปลง  (บริเวณที่มีไฟป่าและ

ไม่มไีฟป่าอยู่ห่างกนัประมาณ  500  เมตร)  บนัทกึต�าแหน่ง

แปลงตัวอย่างทุกแปลงด้วย  GPS  แต่ละแปลงแบ่งออก

เป็นแปลงย่อยขนาด  10  x  10  ตารางเมตร  เก็บข้อมูล

เส้นรอบวงล�าต้นที่เพียงอกหรือ  1.30  เมตร  จากพื้นดิน  

(GBH)  และแปลงเป็นค่าเส้นผ่าศนูย์กลางเพยีงอก  (DBH)  

และความสูงของต้นไม้ทุกชนิดท่ีพบในแปลงตัวอย่าง

ที่มีความสูง  >  1.50  เมตร  เพื่อค�านวณค่าความถี่  

ความเด่น  ความหนาแน่น  ดัชนีความส�าคัญทางนิเวศ  

(important  value  index,  IVI)  และดชันคีวามหลากชนดิ  

(Shannon-Wiener  index  of  species  diversity)  (Krebs,  

1985)  ส�าหรับการศึกษาการทดแทนตามธรรมชาติใช้

วิธีการนับจ�านวนกล้าไม้และพืชพื้นล่างของพืชแต่ละ

ชนิดในแปลงขนาด  2  x  2  ตารางเมตร  ซึ่งวางตรง

มุมแปลงขนาด  10  x  10  ตารางเมตร  ทุกแปลง

 ค�านวณหามวลชีวภาพของส่วนที่เป็นล�าต้น  

กิ่ง  และใบ  ตามสมการ  allometry  ของ  Ogino  et  al.  

(1967)  ส�าหรับการค�านวณหามวลชีวภาพของส่วนที่
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เป็นราก  ใช้สมการ  allometry  ของ  Ogawa  et  al.  (1965)

 คาร์บอนในมวลชีวภาพ  ค�านวณจากค่าความ

เข้มข้นเฉลี่ยของคาร์บอนในเนื้อเยื่อพืชส่วนที่เป็น

ล�าต้น  กิ่ง  ใบ  และราก  มีค่าเท่ากับร้อยละ  49.9,  

48.7,  48.3  และ  48.2  ตามล�าดับ  ซึ่งเป็นค่าที่ได้จาก

การศึกษาของ  Tsutsumi  et  al.  (1983)

 ความถี่ของพืช ก. 
=

 จ�านวนแปลงที่พบพืชชนิด ก. X 100 

 (frequency)  จ�านวนแปลงสุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 ความถี่สัมพัทธ ์
=

 ความถี่ของพืชชนิด ก. X 100 

 (relative frequency)  ผลรวมของค่าความถี่ของพืชทุกชนิด

         ความหนาแน่นของพืช ก. 
=

 จ�านวนต้นทั้งหมดของพืชชนิด ก.  
(ต้นต่อแปลง)

 (density)  จ�านวนแปลงสุ่มตัวอย่างทั้งหมด

 ความหนาแน่นสัมพัทธ ์
=

 จ�านวนต้นทั้งหมดของพืชชนิด ก. X 100 

 (relative density)  จ�านวนต้นทั้งหมดของพืชทุกชนิด

 ความเด่นสัมพัทธ ์
=

 พื้นที่หน้าตัดรวมของล�าต้นพันธุ์ไม้ ก. X 100 

 (relative dominance)  ผลรวมของพืน้ทีห่น้าตดัของล�าต้นของพนัธุไ์ม้ทกุชนดิ

 ดชันคีวามส�าคญัทางนเิวศ (IVI) =  ความถี่สัมพัทธ์ + ความหนาแน่นสัมพัทธ์ + ความเด่นสัมพัทธ์

 ดัชนีความหลากชนิด (H)  =     -  (pi) (log
2
 pi)                              

                   
เมื่อ H = ดัชนีความหลากชนิด (species diversity 

   index)

 S = จ�านวนชนิดของพันธุ์ไม้ทั้งหมดในแปลง

   ตัวอย่าง

 pi = สัดส่วนจ�านวนต้นของพืชชนิด  i  ต่อ

   จ�านวนต้นไม้ทั้งหมด

มวลชีวภาพของส่วนที่เป็นล�าต้น กิ่ง และใบ ตามสมการ 

allometry ของ Ogino et al. (1967) 

 W
S
 = 189 (D2H)0.902

 W
B
 =  0.125 W

S

1.204

 1/W
L
 = (11.4/W

S

0.9) + 0.172

เมื่อ W
S
    = มวลชีวภาพล�าต้น (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

 W
B
   = มวลชีวภาพกิ่ง (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

 W
L
   = มวลชีวภาพใบ (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

 D = เส้นผ่าศูนย์กลางที่ grup’vd (หน่วยเป็น

   เซนติเมตร) 

 H   = ความสูงของต้นไม้ (หน่วยเป็นเมตร)

มวลชีวภาพของส่วนที่เป็นราก ใช้สมการ allometry 

ของ Ogawa et al. (1965)

W
R
  =  0.026 (D2H)0.775

เมื่อ W
R
 = มวลชีวภาพราก (หน่วยเป็นกิโลกรัม)

 D = เส้นผ่าศูนย์กลางที่เพียงอก (หน่วยเป็น

   เซนติเมตร) 

 H = ความสูงของต้นไม้ (หน่วยเป็นเมตร)
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ผลและวิจารณ์

 ผลการวิจัยประกอบด้วย  3  ส่วนคือ  ลักษณะ

ของสงัคมพชื  มวลชวีภาพป่าไม้และการสะสมคาร์บอน

เหนือพื้นดินของป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่า

Table 1 Forest biomass and carbon biomass stocks in dry dipterocarp forests with and without fire. 

ลักษณะของสังคมพืชในป่า  
 ลักษณะของสังคมพืชในป่าเต็งรังที่มีไฟป่า

เกดิขึน้เป็นประจ�าทกุปีและไม่มไีฟป่า แสดงผลใน Table 1
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 1. จ�านวนชนิดพันธุ์ไม้ในป่า  

  ป่าเตง็รงัทีม่ไีฟป่ามพีนัธุไ์ม้ทัง้หมด  42  ชนดิ  

ใน  36  สกลุ  22  วงศ์  พบพนัธุไ์ม้ในวงศ์เขม็  (rubiaceae)  

มากที่สุด  6  ชนิด  รองลงมา  คือ  วงศ์ถั่ว  (leguminosae)  

5  ชนิด  วงศ์ยาง  (dipterocarpaceae)  4  ชนิด  และวงศ์

มะขามป้อม  (euphorbiaceae)  3  ชนิด  ส่วนป่าเต็งรังที่

Figure 2 Species richness in dry dipterocarp forest with and without fire.

 2. ลักษณะเชิงปริมาณของพรรณไม้

  2.1 ความถี่ของพันธุ์ไม้

   ป่าเตง็รงัทีม่ไีฟป่า มพีนัธุไ์ม้ทีม่ค่ีาความถ่ี

สัมพัทธ์ของการพบสูงกว่าร้อยละ  80  จัดเป็นพันธุ์ไม้

ที่พบได้ทั่วไปในป่า  ได้แก่  พลวง  (D.  tuberculatus)  

และเตง็ (S. obtusa) รองลงมาเป็นพนัธุไ์ม้ทีพ่บปานกลาง  

(ความถี่ร้อยละ 60 - 80) ได้แก่ รักใหญ่ (Gluta usitata)  

เหมือดหลวง  (Aporusa  villosa)  เป็นต้น  ส่วนป่าเต็งรัง

ที่ไม่มีไฟป่า  มีพันธุ์ไม้ที่มีค่าความถี่ของการพบสูงกว่า

ร้อยละ  80  ได้แก่  พลวง  รองลงมาเป็นพันธุ์ไม้ที่พบ

ปานกลาง  ได้แก่  เต็ง  รักใหญ่  เหมือดหลวง  มะเกิ้ม  

(Canarium  subulatum)  เป็นต้น

 2.2 ความหนาแน่นของพันธุ์ไม้

  ป่าเต็งรังที่มีไฟป่า มีความหนาแน่นเฉลี่ย  

1,827 ต้นต่อเฮกแตร์ พนัธุไ์ม้ทีม่คีวามหนาแน่นมากทีส่ดุ  

คือ พลวง (510 ต้นต่อเฮกแตร์) เต็ง (394 ต้นต่อเฮกแตร์)  

เหมือดหลวง  (235  ต้นต่อเฮกแตร์)  รักใหญ่  (197  ต้น

ต่อเฮกแตร์) เหียง (110 ต้นต่อเฮกแตร์) แสลงใจ (68  ต้น

ต่อเฮกแตร์)  และมะเกิ้ม  (67  ต้นต่อเฮกแตร์)  ตามล�าดับ  

 ป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่ามีความหนาแน่นเฉลี่ย  

1,809  ต้นต่อเฮกแตร์  พันธุ์ไม้ที่มีความหนาแน่นมาก

ที่สุด  คือ  พลวง  (573  ต้นต่อเฮกแตร์)  เต็ง  (414  ต้นต่อ

เฮกแตร์)  เหมือดหลวง  (191  ต้นต่อเฮกแตร์)  มะเกิ้ม  

(153  ต้นต่อเฮกแตร์)  และรกัใหญ่  (127  ต้นต่อเฮกแตร์)  

ตามล�าดบั ส่วนพนัธุไ์ม้อืน่ๆ พบขึน้อยูน้่อยถงึปานกลาง

ทั้งสองพื้นที่  (Figure  3)

 2.3 ความเด่นของพันธุ์ไม้

  ป่าเต็งรังทีม่ไีฟป่าพบพนัธุไ์ม้ทีม่คีวามเด่น

สัมพัทธ์มากที่สุด คือ พลวง (ร้อยละ 44.95 ของพันธุ์ไม้

ทั้งหมด)  รองลงมาคือ  เหียง  (ร้อยละ  13.58)  เต็ง  

(ร้อยละ 13.19) รักใหญ่ (ร้อยละ 12.48) เหมือดหลวง  

ไม่มีไฟป่า  มีพันธุ์ไม้ทั้งหมด  46  ชนิด  ใน  38  สกุล  

25  วงศ์  พบพนัธุไ์ม้ในวงศ์ถัว่  (leguminosae)  มากทีส่ดุ  

7  ชนดิ  รองลงมา  คอื  วงศ์มะขามป้อม  (euphorbiaceae)  

5  ชนิด  วงศ์เข็ม  (rubiaceae)  5  ชนิด  และวงศ์ไม้ยาง  

(dipterocarpaceae)  4  ชนิด  (Figure  2)
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Figure 3 Plant density in dry dipterocarp forest with and without fire.

Figure 4 Relative dominance in dry dipterocarp forest with and without fire.

(5.45)  และมะเกิ้ม  (ร้อยละ  3.43)  ตามล�าดับ  พันธุ์ไม้

ที่เหลือมีค่าความเด่นน้อยกว่าร้อยละ  3.0  

 ป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่าพบพันธุ์ไม้ที่มีความ

เด่นสัมพัทธ์มากที่สุด  คือ  พลวง  (ร้อยละ  58.64  ของ

พันธุ์ไม้ทั้งหมด)  รองลงมาคือ  เต็ง  (ร้อยละ  13.82)  

รักใหญ่  (ร้อยละ  10.72)  มะเกิ้ม  (ร้อยละ  4.50)  

เหมือดหลวง  (ร้อยละ  4.21)  และเหียง  (ร้อยละ  2.38)  

ตามล�าดบั  พนัธุไ์ม้ทีเ่หลอืมค่ีาความเด่นน้อยกว่าร้อยละ  

2.0  (Figure  4)

 จากการศึกษาน้ีพบความหนาแน่นต้นไม้ใน

ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าทุกปีและไม่มีไฟป่ามีความหนาแน่น

ต้นไม้สูง  เมื่อเปรียบเทียบกับป่าเต็งรังในลุ่มน�้าพอง

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  หมู่ไม้

ทั่วไปมีลักษณะโปร่ง  มีเรือนยอดปกคลุมประมาณ

ร้อยละ  60  มีความหนาแน่นเฉลี่ยของต้นประมาณ  

496  ต้นต่อเฮกแตร์  มีพื้นที่หน้าตัดประมาณ  2.52 - 

15.78  ตารางเมตรต่อเฮกแตร์  ส่วนป่าเต็งรังที่กระจาย

อยู่ในทางภาคเหนือของประเทศในสังคมย่อยต่างๆ  

มีความหนาแน่นตั้งแต่  410  ต้นต่อเฮกแตร์  ขึ้นไป  

จนถึง  603  ต้นต่อเฮกแตร์  พื้นที่หน้าตัดตั้งแต่  10 - 

23.87  ตารางเมตรต่อเฮกแตร์  (สมเกียรติ,  2551)

 2.4  ดัชนีความส�าคัญ

  ป่าเต็งรังที่มีไฟป่า  พบพันธุ์ไม้ที่มีค่าดัชนี

ความส�าคัญมากที่สุดคือ  พลวง  (ร้อยละ  36.44  ของ

พันธุ์ไม้ทั้งหมด)  รองลงมาได้แก่  เต็ง  รักใหญ่  เหียง  
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เหมือดหลวง และมะเกิ้ม พันธุ์ไม้เด่น 6 ชนิดนี้มีค่าดัชนี

ความส�าคัญรวมกันเท่ากับร้อยละ  87.91  ของพันธุ์ไม้

ทั้งหมด  

 ส่วนป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า  พบพันธุ์ไม้ท่ีมี

ค่าดชันคีวามส�าคญัมากทีส่ดุคอื พลวง (ร้อยละ 45.15  ของ

พนัธุไ์ม้ทัง้หมด) รองลงมาได้แก่ เตง็ รกัใหญ่ เหมอืดหลวง

และมะเกิ้ม พันธุ์ไม้เด่น 5 ชนิดนี้มีค่าดัชนคีวามส�าคัญ

รวมกนัเท่ากบัร้อยละ 86.20 ของพันธ์ุไม้ท้ังหมด (Figure 5)

Figure 5 Important value index of plants in dry dipterocarp forest with and without fire.

 3. ดัชนีความหลากชนิด

  ดัชนีความหลากชนิด  เกี่ยวข้องกับความ

มากน้อยของจ�านวนชนิดพันธุ์  (species  abundance)  

และความสม�า่เสมอของชนิดพันธุ์  (species  evenness)  

ค่าดชันคีวามหลากชนดิของ Shannon-Wiener function  

พบว่า  ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่า  บริเวณสถานี

วนวัฒนวิจัยอินทขิล  จังหวัดเชียงใหม่  มีค่าความ

หลากชนิดเท่ากับ  3.24  และ  3.20  ตามล�าดับ  ซึ่งมี

ค่าใกล้เคียงกัน

 4. การกระจายประชากรของพรรณไม้  

  ป่าเต็งรังที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่ามีการ 

กระจายของพรรณไม้ตามขนาดเส้นรอบวงล�าต้นเป็น

รูปตัว  J  กลับ  (Figure  6)  แสดงว่า  สภาพป่าเต็ง
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รังบริเวณที่มีไฟป่าและไม่มีไฟป่ายังคงอุดมสมบูรณ์

และมีจ�านวนประชากรขนาดต่างๆ  ได้สัดส่วนกัน  

โดยพบต้นไม้ขนาดเล็กจ�านวนมากและมีต้นไม้ขนาด

ใหญ่จ�านวนน้อย  ซึ่งเป็นผลจากการแข่งขันปัจจัยสิ่ง

แวดล้อมกันระหว่างพืชชนิดเดียวกันและพืชต่างชนิด  

ไม้ต้นขนาดใหญ่ที่เป็นไม้เรือนยอดเด่น  ได้แก่  พลวง  

เต็ง  รักใหญ่  และเหียง  โดยพบไม้พลวงมีการกระ

จายพันธุ์สม�า่เสมอในพื้นที่ป่า  ส่วนต้นไม้ขนาดเล็กที่

พบมากคือ  เหมือดหลวง  และมะเกิ้ม  โดยกระจายอยู่

เกือบทั่วไปในแต่ละหย่อมป่า

Figure 6 Size class distribution of plants in dry dipterocarp forest with and without fire.

 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า  ชนิดพันธุ์ที่ขึ้น
เป็นองค์ประกอบและลกัษณะโครงสร้างของสังคมพชื  
ตลอดจนรูปแบบการเติบโตและการกระจายของ
ประชากรของพรรณไม้บริเวณที่มีไฟป่าและไม่มีไฟ
ป่ายังไม่แตกต่างกัน  เนื่องจากมีการควบคุมไฟป่าใน
บรเิวณดงักล่าวเพยีง 10 ปี การเปลีย่นแปลงของสงัคมพชื
จึงยังไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด  อย่างไรก็ตาม  พรรณไม้
ในป่าเต็งรังท่ีควบคุมไฟป่ามีขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัดล�าต้น
มากกว่าป่าเต็งรังที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจ�า  โดยป่า

เตง็รงัทีไ่ม่มไีฟป่าพบต้นไม้ทีม่ขีนาดเส้นรอบวงเพยีงอก
โตกว่า  100  เซนติเมตร  (38  ต้นต่อเฮกแตร์)  มากกว่า
ป่าเตง็รงัทีม่ไีฟไหม้ทกุปี  (20  ต้นต่อเฮกแตร์)  (Table  1)  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  ประคอง  (2506)  และ
สมศักดิ์  (2523)  ที่พบว่าในพื้นที่ที่เกิดไฟเป็นประจ�า
ต้นไม้จะเตบิโตช้าลง เช่นเดยีวกบัการศกึษาของสกุญัญา  
(2532)  พบว่าป่าเตง็รงัทีม่กีารป้องกนัไม่ให้ถกูไฟไหม้
เป็นเวลาติดต่อกัน  4  ปี  ต้นไม้มีการเติบโตทางเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย  0.44  เซนติเมตรต่อปี  ในขณะ
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ที่แปลงที่ให้ไฟไหม้ทุกปีติดต่อกันเป็นเวลา 4 ปี ต้นไม้

มีการเติบโตทางเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงอกเฉลี่ย  0.24  

เซนติเมตรต่อปี  

  ป่าเต็งรังที่ถูกไฟไหม้ทุกๆ  ปี  จะท�าให้

จ�านวนชนิดไม้  ความหนาแน่นของต้นไม้และกล้าไม้

ลดลง (Sukwong and Dhamanitayakul, 1977; สุกัญญา,  

2532) ซึง่การศกึษาครัง้นีพ้บจ�านวนชนดิไม้ของป่าเตง็รงั

ที่ไม่มีไฟป่า  (46  ชนิด)  มากกว่าป่าเต็งรังที่มีไฟป่า

เกิดขึ้นเป็นประจ�า  (42  ชนิด)  และกล้าไม้ในป่าเต็งรัง

ที่ไม่มีไฟป่า  (1,428  ต้นต่อเฮกแตร์)  มากกว่าป่าเต็งรัง

ที่มีไฟป่า  (1,381  ต้นต่อเฮกแตร์)  แต่ความหนาแน่น

ต้นไม้ในป่าเต็งรังที่มีไฟป่า  (1,827  ต้นต่อเฮกแตร์)  

กลับพบมากกว่าบริเวณที่ไม่มีไฟป่าเล็กน้อย  (1,809  ต้น

ต่อเฮกแตร์)  เนื่องจากมีการแตกหน่อจากตอเดิมท่ีถูก

ไฟไหม้ท�าให้ความหนาแน่นของต้นไม้ขนาดเล็ก  

(ขนาดเส้นรอบวงต�า่กว่า  100  เซนติเมตร  จ�านวน  

1,807  ต้นต่อเฮกแตร์)  มีมากกว่าป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า  

(1,771  ต้นต่อเฮกแตร์)  (Table  1)  การป้องกันไฟป่า

มีประโยชน์ในด้านการจัดการป่าเต็งรัง  โดยช่วยเพิ่ม

ความหนาแน่นของต้นไม้ เพ่ิมความมากมายของชนดิพนัธุ์

และการเปลี่ยนแปลงชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้น  (Kanta  

Kafle,  1996)

มวลชีวภาพป่าไม้  
 ป่าเต็งรังที่มีไฟป่ามีมวลชีวภาพป่าไม้  106.6  

ตันต่อเฮกแตร์  แยกเป็นมวลชีวภาพล�าต้น  กิ่ง  ใบ  และ

ราก 68.6, 22.9, 1.9 และ 13.1 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ  

พบไม้พลวงมีการสะสมมวลชีวภาพมากที่สุดร้อยละ  

51.7  (55.1  ตันต่อเฮกแตร์)  รองลงมาคือ  เต็ง  รักใหญ่  

มะเกิ้ม เหียง และเหมือดหลวง มีการสะสมมวลชีวภาพ  

16.2, 11.7, 11.2, 3.2 และ 3.2 ตันต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ

 ส่วนป่าเตง็รงัทีไ่ม่มไีฟป่า  มมีวลชวีภาพป่าไม้  

128.3  ตนัต่อเฮกแตร์  แยกเป็นมวลชวีภาพล�าต้น  กิง่  ใบ  

และราก  82.1,  29.3,  2.0  และ  15.0  ตันต่อเฮกแตร์  

ตามล�าดับ  โดยที่ไม้พลวงมีการสะสมมวลชีวภาพมาก

ที่สุดถึงร้อยละ  67.4  (86.5  ตันต่อเฮกแตร์)  รองลงมา

คือ  เต็ง  รักใหญ่  มะเกิ้ม  เหียง  และเหมือดหลวง  มี

การสะสมมวลชีวภาพ  14.2,  12.0,  4.4,  3.4  และ  2.6  

ตันต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ  (Figure  7)

Figure 7 Size class distribution of plants in dry dipterocarp forest with and without fire.

การสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ  
 ป่าเต็งรังที่มีไฟป่า  มีปริมาณคาร์บอนใน

มวลชีวภาพทั้งหมด  52.6  ตันต่อเฮกแตร์  แยกเป็นส่วน

ของล�าต้น  กิง่  ใบและราก  34.3,  11.1,  0.9  และ  6.3  ตนั

ต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ  พบไม้พลวงมีการสะสมมวล

ชีวภาพมากที่สุด  27.2  ตันต่อเฮกแตร์  รองลงมาคือ  เต็ง  

รักใหญ่  มะเกิ้ม  เหียง  และเหมือดหลวง  มีการสะสม

มวลชีวภาพ  8.0,  5.8,  5.5,  1.6  และ  1.6  ตันต่อเฮกแตร์  

ตามล�าดับ
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 ป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่า  มีการสะสมคาร์บอน

ในมวลชีวภาพทั้งหมด  63.4  ตันต่อเฮกแตร์  แยกเป็น

ส่วนของล�าต้น  กิ่ง  ใบและราก  41.0,  14.2,  1.0  และ  

7.2 ตนัต่อเฮกแตร์ ตามล�าดบั โดยทีไ่ม้พลวงมกีารสะสม

มวลชีวภาพมากที่สุด  42.7  ตันต่อเฮกแตร์  รองลงมา

คือ  เต็ง  รักใหญ่  มะเกิ้ม  เหียง  และเหมือดหลวง  มีการ

สะสมมวลชีวภาพ  7.0,  5.9,  2.2,  1.7  และ  1.3  ตัน

ต่อเฮกแตร์  ตามล�าดับ  (Figure  8)  

Figure 8 Biomass carbon stocks in dry dipterocarp forest with and without fire.

 ป่าเต็งรังบริเวณสถานีวนวัฒนวิจัยอินทขิล

ที่มีการควบคุมไฟป่า  พบปริมาณมวลชีวภาพและการ

สะสมคาร์บอนมากกว่าป่าเต็งรังที่มีไฟป่าเกิดขึ้นเป็น

ประจ�า เนื่องจากต้นไม้มีโอกาสเติบเติบได้อย่างต่อเนื่อง  

ไม่มไีฟป่าเข้ามาท�าลายหรอืท�าให้ต้นไม้ชะงกัการเตบิโต  

อย่างไรก็ตาม  ป่าเต็งรังที่ควบคุมไฟป่ายังคงมีมวล

ชีวภาพป่าไม้ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของมวลชีวภาพเหนือ

พื้นดินทั้งหมดของสังคมพืชป่าเต็งรังท่ีกระจายอยู่ทั่ว

ประเทศไทยเล็กน้อย  (ค่าเฉลี่ย  126.1  +  52.7  ตันต่อ

เฮกแตร์  แปรผันระหว่าง  28.5 - 260.5  ตันต่อเฮกแตร์  

แยกเป็นมวลชีวภาพล�าต้น  กิ่ง  และใบ  คิดเป็น  87.9+

35.0,  37.0 + 17.7  และ  1.3 + 0.3  ตันต่อ  เฮกแตร์  

ตามล�าดับ)  (พงษ์ศักดิ์  และมณฑล,  2523)  และมีค่า

ใกล้เคียงกับป่าเต็งรังบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร ที่แปรผัน

ระหว่าง 84.0 - 123.4 ตนัต่อเฮกแตร์ ตามล�าดับ (กติตพิงษ์,  

2543)  ทั้งนี้  เนื่องจากมวลชีวภาพที่สะสมในป่าเต็งรัง  

มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบของสังคมพืช  

ลักษณะภูมิอากาศ  ลักษณะภูมิประเทศ  และไฟป่าเป็น

ปัจจัยส�าคัญ

 การสะสมคาร์บอนในมวลชวีภาพเหนอืพืน้ดนิ

ของป่าชนิดต่างๆ  บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

จงัหวดัเพชรบรีุ แตกต่างกันในป่าแต่ละประเภท ป่าดิบช้ืน

มีค่าสูงที่สุด  รองลงมาคือ  ป่าดิบแล้ง  ป่าเบญจพรรณ  

และป่าเต็งรัง โดยมีค่าเท่ากับ 263.94 + 40.07, 201.86 + 

15.17, 99.47 + 8.37 และ 42.61 + 9.54 ตันต่อเฮกแตร์

ตามล�าดับ  (นวลปราง  และนันทนา,  2548)  ซึ่งจาก

การศึกษานี้พบการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ

เหนือพื้นดินมีค่าสูงกว่าป่าเต็งรังบริเวณอุทยานแห่ง

ชาติแก่งกระจาน  โดยการสะสมคาร์บอนในป่าเต็งรัง

ทีม่ไีฟป่าและไม่มไีฟป่ามค่ีาเท่ากบั  46.3  และ  56.2  ตนั

ต่อเฮกแตร์  การตรึงคาร์บอนในพรรณไม้ข้ึนอยู่กับ

ปัจจัยต่างๆ  ได้แก่  ชนิดของต้นไม้  อัตราการเติบโต  

ความยืนยาวของอายุต้นไม้  พื้นที่และต�าแหน่งที่ต้ัง  

ปริมาณน�้าฝน ความยาวของฤดูกาลที่เหมาะสมกับการ

เติบโตของต้นไม้  เป็นต้น  ปริมาณการยึดคาร์บอนต่อปี
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ของต้นไม้จะมีค่าสูงในช่วงแรกๆ  ของการเติบโต  

(William,  1995)

สรุป

 ป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่าพบชนิดพันธุ์ไม้  พื้นที่

หน้าตัดล�าต้น  และจ�านวนกล้าไม้มากกว่าป่าเต็งรังที่

มีไฟป่า  โดยค่าดัชนีความหลากชนิดทั้งสองพื้นที่มีค่า

ใกล้เคียงกัน  ไม้พลวงมีค่าดัชนีความส�าคัญมากที่สุด 

รองลงมาคือ  เต็ง  รักใหญ่  เหมือดหลวงและมะเกิ้ม 

ไม้เหียงพบขึ้นเป็นไม้เด่นเฉพาะป่าเต็งรังที่มีไฟป่า 

 พรรณไม้ทีข่ึ้นในป่าเต็งรังที่ไม่มไีฟป่ามีพื้นที่

หน้าตดัล�าต้นมากกว่าป่าเตง็รงัทีมี่ไฟป่า ท�าให้มวลชวีภาพ

ป่าไม้ของป่าเต็งรังที่ไม่มีไฟป่ามีค่ามากกว่าป่าเต็งรัง

ที่มีไฟป่าด้วย จึงพบการสะสมคาร์บอนในมวลชีวภาพ

ของป่าเตง็รงัทีไ่ม่มไีฟป่ามากกว่าพืน้ทีท่ีม่ไีฟป่า ไม้พลวง

มีขนาดพื้นที่หน้าตัดล�าต้นมากที่สุดท�าให้การสะสม

คาร์บอนในมวลชีวภาพสูงกว่าพรรณไม้ชนิดอื่น ดังนั้น  

การควบคุมไฟป่าในป่าเต็งรัง  เป็นแนวทางหนึ่งในการ

จัดการป่าเต็งรังเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

ในมวลชีวภาพป่าไม้
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เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้อ�านวยความสะดวก
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